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คํ า นํ า

ปัจจบุนัการฝึกจติดจูะเป็นสิง่ทีแ่พร่หลายไปในทกุวงการ ทกุศาสนา 
พิจารณาดูได้จากการฝึกอบรมที่วัดป่าโสมพนัสนี้ ก็พอเห็นได้ว่า 
มผีูค้นต่างชาต ิต่างศาสนา ต่างวธิคีดิลทัธอิดุมการณ์ ต่างการศกึษา 
สาขาอาชีพ เพศ วัย ได้ให้ความสนใจเข้ามาฝึกอบรมอยู่ไม่ได้ขาด 
แม้จะรู้มาก่อนบ้างแล้วว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝืนกิเลสตัวเองนั้น 
เป็นสิง่ทีม่นษุย์ผูห้ลงโลกมกัท�าได้ยากยิง่ ต้องฝืนตณัหาเพือ่หนัหน้า 
เข้าหาธรรม

แม้ในวัดหรือสถานธรรมอื่นๆ ก็คงไม่ต่างกัน เพียงแต่จะ 
อยู่ในขั้นตอนใด จริยธรรม ศีลธรรม ขนบประเพณี หรือเฉพาะ 
เรื่องการดับทุกข์ตามหลักอริยสัจ  คือเรื่องของสภาวะจิตโดยตรง
เท่านั้น

การเรยีนรูธ้รรม คอืการศกึษาหาความจรงิเพือ่ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
ทั้งในสมมุติและปรมัตถ์ จะได้ปฏิบัติตัววางจิตวางใจได้เหมาะสม 
ไม่หลงเอาจริงเป็นเท็จ เอาเท็จเป็นจริง มีปัญญาเป็นแสงสว่างส่อง 
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น�าทางชวีติ ปลกุธาตรุูสู้ธ้าตหุลง ให้สตนิ�าพาจติวญิญาณตืน่จากฝัน 
ด�าเนินชีวิตแบบคนลืมตาจากอวิชชา

การศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นปริยัติธรรมเล่าเรียนเขียนอ่าน 
การมีสุตตะได้ฟังได้อ่านมามากจะท�าให้ “เปิดใจ” ก่อให้เกิดการ 
ปรับอินทรีย์ ทิฐิความคิดความเห็น ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สู ่การปฏิบัติที่ถูกต้องและได้ผลจริง 
เข้าใจง่ายจะยิ่งส่งผลให้เราได้เข้าถึงธรรมในเวลาอันลัดสั้น เพราะ 
ชีวิตนี้สั้นนัก เกิดมาได้ไม่นานเดี๋ยวก็กลับคืนสู่ธรรมชาติธาตุเดิม 
ไปหมดแล้ว 

พุทธธรรมจะเป็นเครื่องชี้น�าทางชีวิตอย่างครบถ้วน ทั้งการ 
ด�ารงอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่างมีความสุข และการก้าวไปข้างหน้า 
อย่างไม่มีทุกข์ ตลอดจนเข้าถึงสภาวธรรมเหนือสุขเหนือทุกข์ 
เหนือเกิดแก่เจ็บตาย เหนือบาปบุญนรกสวรรค์ด้วยจิตที่เห็นแจ้ง 
วิมุตติหลุดพ้นได้อย่างถาวร 

จรงิอยูว่่าการปฏบิตัเิพือ่ความหลดุพ้นนัน้ แม้หากสมาธไิม่พอ 
กไ็ม่ท�าให้ก่อเกดิปัญญาได้ หากจติใดยงัไม่ตัง้มัน่เพยีงพอกม็คีวาม 
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องฝึกฝนอบรมจติไปตามล�าดบัขัน้ตอน เริม่จาก 
การฝึกสติให้ต่อเนื่องตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อผัสสะ จึงจะเห็นความดับ 
หายจางคลายของอุปาทานความยึดติดเวทนาอารมณ์ได้ 

การปฏิบัติธรรมคือการระลึกรู้เฝ้าดูจิตอย่างจดจ่อต่อเนื่อง 
ให้เกดิปัญญาเหนือ่ยหน่ายคลายความหลงในรปูในนาม หรอืในกาย 
เวทนา จติ ความคดิอารมณ์...ปลงได้ เฉยได้กบัทกุสภาวะ ปัญญา 
จะรู้อยู่เพียงธรรมชาติธาตุขันธ์เกิดดับในขณะจิตหนึ่งๆ เท่านั้น 
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น้อมคารวะในพระธรรม 

ส. มหาปัญโญภิกขุ
สวนธรรมปาล์มวนา จังหวัดเลย

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มากกว่า 
๑๐ ครั้ง จ�านวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม ส�าหรับในครั้งนี้อาตมาก็ 
ไม่ได้เพิม่เตมิหรอืแก้ไขเนือ้หาสาระในส่วนใดแม้แต่น้อย แม้ค�าสอน 
เองกไ็ม่ได้เลศิเลออะไร แต่คงช่วยได้ส�าหรบัผูท้ีน้่อมตนเข้าหาธรรม 
ไม่มีทิฐิมานะมากนัก คนที่อ่านส่วนมากจะมาจากกลุ่มของผู้ที่ได้ 
ปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สมาบ้างแล้ว จึงไม่ยากที่จะท�าความเข้าใจใน 
เนื้อหาสภาวะธรรมที่กล่าวถึง

เนื่องจากหนังสือได้หมดไปนานแล้ว คณะญาติธรรมได้แจ้ง 
ความจ�านงขอจัดพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ประกอบกับมีผู้ปฏิบัติหลายคน 
ถามหาอยากเก็บไว้เป็นคู่มือประกอบการฝึกสติ อาตมาเองคิดว่า 
มันก็คงพอช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่จะให้ดียิ่งไปกว่านี้ คือการ 
แสวงหากลัยาณมติรสร้างแรงบนัดาลใจใฝ่รูสู้ท่างลดั ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
เพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเสียตั้งแต่บัดนี้ 

ขออนุโมทนากับคณะผู้ท�างานผลิตสื่อหนังสือธรรมเล่มนี้ 
ขึ้นมาสู่จิตของผู้แสวงหาหนทางอีกครั้ง นักปราชญ์กล่าวเอาไว้ว่า 
พูดถึงการให้ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้ธรรมะเป็นทาน ขอพระ 
สัทธรรมจงเบ่งบานในจิตใจของทุกท่านด้วยเถิด
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ความทุกข์คืออะไร
ทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร
ท�าไมต้องฝึกสติ
สติคืออะไร
สัจลักษณ์ของวัตถุและอารมณ์
โลกาภิวัตน์พัฒนาวัตถุสนองตัณหา
ภาพลักษณ์ของชีวิตที่มีสติและขาดสติ

ผู้ที่ไม่ต้องปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติธรรมได้ยาก
ผู้ใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรดี
คุณสมบัติของผู้ฝึก
คุณสมบัติที่จะรู้ได้ไว
การฝึกฝนด้วยตนเอง
สิ่งที่พึงระวัง
ปริยัติจ�าเป็นแค่ไหน
ทฤษฎีหรือต�าราน่าจะมีตัวตนในปัจจุบัน
ต�าราที่แท้

๑๕
๑๖
๑๗
๑๙
๒๐
๒๒
๒๗

๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๓๓

ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิต ๑๓

ส า ร บั ญ

คนเช่นไรควรไปปฏิบัติธรรม

๑
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ฐาน ๔ คืออุบายระลึกรู้เพื่อการเกิดวิปัสสนา
อุปนิสัยของจิตที่เอื้อต่อการเกิดสติ
เป้าหมายแก่นสารการประพฤติพรหมจรรย์
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
ธรรมที่โบยบินสู่การตรัสรู้
อุปมาโพธิปักขิยธรรม

มาร ๕
กิเลสที่ผูกมัดใจไว้กับทุกข์
สังโยชน์ ๑๐
อุปมาคนว่ายน�้า ๗ ประเภท
อนุสัย ๔
อาสวะ ๓

การเคลื่อนไหว ๕ แบบ
การปลูกฝังโพธิ
การเจริญสติตามรู้กายในกายในพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการมีสติระลึกรู้กาย (๑) มี ๘ อย่าง
อานิสงส์ของการมีสติระลึกรู้กาย (๒) มี ๑๐ อย่าง
อานิสงส์ของการเจริญสติด้วยการเดินจงกรม ๕
พยายามท�า...สู่พยานพุทธ

๔๕
๔๖
๔๗

๕๐
๕๔

๕๘
๖๑
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

๗๐
๗๑
๗๓
๗๘
๗๙
๗๙
๘๑

นิวรณ์ ๕ อาหารของอวิชชา ๕๗

๖๙ท�าไมต้องเจริญสติตามดูการเคลื่อนไหว

๓

๔
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ดูกายเห็นเวทนา...พาทะลุถึงจิต
ดับง่วงได้...ทลายถึงอวิชชา
ความหลงลืม...ไม่ใช่อุปสรรคการรู้แจ้ง
เตี้ยค่อม...แต่ปัญญาไม่ได้ตีบตัน
รู้ได้...แม้ไร้ค�าอธิบายเหตุผล
เอาทุกข์ แลกธรรม...ท�าไมจะท�าไม่ได้
ผ้าที่สกปรกน้อย...ซักง่ายกว่า
เพียงฟังอย่างใส่ใจ...ก็รู้แจ้งได้เช่นกัน
กรรมเก่า...เขย่าให้รู้สึกตัว
ความสว่างในวัยดึก
เว่ยหลางสังฆปริณายกองค์ที่ ๖ ของจีน : 
ผู้ไม่รู้หนังสือ แต่รู้ธรรมสูงสุด
ผู้ใหญ่บ้าน...อุบาสกเชียงคานผู้ไม่รู้หนังสือ แต่รู้แจ้งสัจธรรม

ก�าหนดรู้ให้ต่อเนื่อง ท�าบ่อยๆ จะค่อยๆ รู้ตัว
การรู้รูปนาม
การรู้รูปนาม คือการได้สติที่แยกจิตออกจากความคิดได้
การรู้รูปนาม คือการพัฒนาสติธรรมดาสู่สติปัฏฐานได้
วิปัสสนู อุปสรรคของนักวิปัสสนา
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่าง
ข้อปฏิบัติหลักธรรมที่เป็นหลักใจ
การรู้เห็นไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ ๒ ลักษณะ

ตัวอย่างพระสาวกที่เจริญกายคตาสติ :
การบรรลุธรรม...สิ่งที่เป็นไปได้ทุกอิริยาบถ ๘๗

ก�าหนดอย่างไรในขณะปฏิบัติ

๘๘
๘๙
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๘
๙๙

๑๐๑
๑๐๒

๑๑๐
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

๑๐๙

๕

๖
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ลักษณะของการเกิดปัญญา ๒  แบบ
รู้จักรูปนาม รู้จักต้นตอของทุกข์
ทบทวนเรื่องอารมณ์รูปนาม
ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงอารมณ์รูปนามพึงสังเกตได้อีก ๑๕ อย่าง

การเลื่อนชั้นจิตแบบก้าวกระโดดของโสดาบัน ๓ ประเภท
รู้ได้...แต่ตื้นลึกต่างกัน
สมมุติภายในสู่สมมุติภายนอก
รู้จักสมมุติ รู้จักสักกายทิฏฐิ
รู้จักสมมุติจะไม่ทุกข์เพราะกรรมเก่า
รู้จักสมมุติ รู้จักแก่นและเปลือกของชีวิต
ไม่หลงความคิด ไม่ยึดติดสมมุติ
อารมณ์กรรมฐานผ่านพุทธท�านาย
ปัญหาพุทธท�านาย ๑๖ ข้อ
กระแสความคิด จิตหนึ่งๆ ที่อยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาท
การรู้เห็นขันธ์ ๕ น�าพาสู่ความเป็นพระ
ลักษณะกลุ่มกองของขันธ์ ๕
ปฏิจจสมุปบาทย่อ ๔ อาการ
เห็นการเกิดดับด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ
การท�าลายอาสวะกิเลส
การละอาสวะกิเลส
เห็นคิด ดับคิด สิ้นคิด
ทวนการกระท�า...ต้องท�าให้รู้แจ้ง
ทวนการเห็น...ต้องให้เป็นจริงๆ

๑๒๕
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๑

๑๓๗
๑๓๙
๑๓๙
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๘
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๕
๑๖๕
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๖
๑๗๘
๑๘๒
๑๘๒
๑๘๔

โสดาบันผู้แรกเริ่มเข้าสู่กระแสธรรม ๑๓๕๗



....เธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด 
คือให้มีสติสมบูรณ์ 

สู่ความเป็นเสขะและอเสขะบุคคล
หรือพระอรหันต์...

เธอจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิด... 
ทุกอิริยาบถเถิด 

จงอย่าละสติที่เป็นไปในกาย...





มวลมนุษย์ หลั่งไหลมา หาสมบัติ
เพียรขจัด รักโลภหลง ปลงสังขาร
สติรู้กาย สมาธิรู้ใจ ทุกอาการ
ปัญญาประหาร กิเลสหด หมดตัณหา
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จิตนี้เดิมแท้ประภัสสรไม่มีมลทิน เป็นขันธ์ ๕ ที่บริสุทธิ์ แต่ก็ 
ไม่มีสติรู้ ไม่มีปัญญารักษา ดังนั้น พอชีวิตนี้เจริญเติบโต สังขาร 
ล่วงกาลผ่านวัยไป ความพอใจความไม่พอใจ ความคิดความหวัง 
ความรัก ความชัง ได้ย่างกรายเข้ามาในจิตบ่อยครั้งขึ้น กระทบ 
ผัสสะแล้วก่อให้เกิดเวทนา ถูกใจก็เป็นสุข ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์ 
หรือบางครั้งก็เฉยๆ ไม่ได้สนใจด้วยซ�้า ธรรมชาติเหล่านี้ผัสสะแล้ว 
รูส้กึได้ด้วยใจหรอืมวีญิญาณในอายตนะนัน้ๆ เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป 
เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิด แล้วพอสิ้นเหตุปัจจัยมันก็ดับ

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง ชี วิ ต

๑
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บางครั้งการกระทบผัสสะจบไปแล้ว แต่ความพอใจ ความ 
ไม่พอใจ ความกังวลสงสัย ไม่แน่ใจ ก็ยังค้างคาติดอยู่ในใจ มัน 
อยู่ในรูปลักษณ์ของเมล็ดพืชพันธุ์แห่งทุกข์ พร้อมที่จะงอกใหม่ 
ถ้าเหตุปัจจัยเหมาะสม แล้วก็เริ่มโตขึ้น เป็นรัก เป็นปรารถนา 
เป็นตณัหา เป็นกาม เป็นความผูกพัน เป็นการสร้างเหตุปัจจัย เป็น 
บ่วงตัวใหม่ ผูกพันจิตเราให้แน่นหนายิ่งขึ้น จนถึงขั้นที่เรียกว่า 
“อุปาทาน” หมักหมมตกตะกอนอยู่ในจิต เรียกว่า “อนุสัย” เป็น 
อัตลักษณ์ส่วนตัวไปเลย

ดังนั้น ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นก็คือ 
จิตนี้เดิมไม่มีอะไร หรือไม่ได้มีอะไรอยู่ในจิต จิตว่าง ไม่มีความ 

นึกคิดปรุงแต่ง  ไม่มีความส�าคัญมั่นหมายที่เป็นอัตตาตัวตน 

แต่อย่างใด  จิตจะคอยท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้รู้อารมณ์เท่านั้น  แม้ 
ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดภายหลัง 
การกระทบผัสสะ ขณะจิตหนึ่งๆ หากไม่มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน 
เข้าปรุงอารมณ์ให้เกิดรสชาติ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังเป็น 
ขันธ์บริสุทธิ์อยู่นั่นเอง คือรู้เห็นเข้าใจในทุกสิ่งที่ผัสสะว่า เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามความเป็นจริง 
ปรากฏแจ่มแจ้งในจติอยูอ่ย่างนัน้ เหน็ตามความเป็นจรงิในจติล้วนๆ 
ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเอง
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ความทุกข์คืออะไร

ความจริงสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายกลัวคือ “ความทุกข์” ไม่ว่าจะ 
เป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจ ภายนอกหรือภายในก็ตาม เป็น 
สภาพธรรมทีไ่ม่มตีวัตน เป็น “อนตัตา” เกดิแล้วดบัตามเหตปัุจจยั 
“ชาติปิ ทุกขา ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะ 
ทกุขะ โทมะนสั สุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติตัมปิ ทุกขัง 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทา นักขันธา ทุกขา” ความเกิด ความแก่ 
ความตายเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความร�่าไรร�าพัน ความไม่สบาย 
กาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ การประสบ 
กับสิ่งที่ไม ่ชอบใจ การพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจก็เป ็นทุกข ์ 
สรุปการยึดมั่นในขันธ์ ๕ นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริง

ตัวทุกข์คือตัวอุปาทาน การเข้าไปมีอุปาทานในธรรมชาติที่ 
ปรากฏเป็นความทกุข์ อปุาทานคอืตวัทกุข์ในกายในใจ ในรปูในนาม 
ยดึมัน่ถอืมัน่ในธาตใุนขนัธ์ ยดึอนัใดกเ็ป็นทกุข์เพราะอนันัน้ ยดึมาก 
ทุกข์มาก ยึดน้อยทุกข์น้อย ไม่ยึดไม่ถือ ปล่อยวางได้ จิตกลับคืน 
สู่ภาวะปกติได้ก็ไม่ทุกข์ไม่สุข ขันธ์ ๕ ว่างเพราะไม่ได้เป็นภาชนะ 
ใส่อารมณ์อะไรเลย ความพอใจไม่พอใจไม่ได้มาอาศัยพื้นที่ในจิต 
เกดิ ผ่านมาแล้วกผ่็านไป ประดจุเมฆไหลผ่านพระจนัทร์ในยามราตรี 
จิตไม่ต้องแบกภาระอะไร มันก็ไม่หนัก เมื่อใดเกิดผัสสะ ขันธ์ ๕ 
ก็ปรากฏท�างานตามหน้าที่ จบแล้วก็ดับเท่านั้นเอง
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ทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เมือ่มอีวชิชาคอืความไม่รูแ้จ้ง แปลเวทนาผดิๆ ส�าคญัมัน่หมาย 
ในเวทนา อยากเสพเวทนายิง่ๆ ขึน้ไป ทกุข์เกดิเพราะความไม่รูแ้จ้ง 
ในจติ ในสิง่ทีก่ล่าวมาแล้วนี ้เราอยูด้่วย “อวชิชา” คอืความไม่รูแ้จ้ง 

ในสรรพอาการทีป่รากฏในรปูในนาม คอืเมือ่ความคดิความอยาก 
เกิดขึ้น แล้วก็ปรุงแต่งเติมเสริมต่อ ชอบใจ ติดใจสิ่งใดเราก็อยาก 
ให้เกิด เกิดแล้วก็อยากให้มันปรากฏอยู่อย่างนั้น หลงเพลินทะยาน 
อยากยิง่ๆ ขึน้ไป ไม่ชอบใจสิง่ใดกไ็ม่อยากให้มนัเกดิ หรอืทีเ่กดิแล้ว 
กอ็ยากให้มนัดบัหายตายจากไปเสยี เพือ่จะได้หาสิง่อืน่เข้ามาปรงุแต่ง 
รูปนามใหม่ จนท�าให้เกิดกรรมคือการกระท�าตามมา

ปรากฏการณ์ที่เป็นมายาเหล่านี้ท�าให้จิตผิดปกติ จากเดิม 
เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ ดูอารมณ์ ก็จะกลับกลายเป็นผู้แสดง เป็น 
ตวัแสดง เกดิหลงสมมตุทิางความคดิ ตดิอกตดิใจกบัภาวะบทบาทที่ 
รบัรูน้ัน้ ว่ามอียูจ่รงิ หลงมายาสมมตุภิายในทีเ่กดิกบัจติอยูอ่ย่างนัน้ 
และพอนานวนัเข้าเรากห็ลงสมมตุภิายนอกทีเ่ป็นลาภ ยศ สรรเสรญิ 
สุข สถานะทางสังคม ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อน�ามาแปรสภาพป้อน 
ความสขุให้กบัภายใน หากไม่มอีาหารประเภทนี ้จติกจ็ะร�า่ไห้โหยหา 
ไม่นิ่งไม่สงบ หรือบางครั้งนิ่ง แต่เหมือนเสือที่หลับหลังได้เหยื่อ

ถ้าความอยากในจิตมีมาก กายสังขารนี้ก็ถูกสั่งให้ประพฤติ 
ผดิกตกิาทีเ่ป็นกรอบของสงัคม เช่น จรยิธรรม วฒันธรรม ประเพณี 
กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัไิปเลย ถ้าอณุหภมูคิวามอยากไม่มาก กใ็ช้ 
วัฒนธรรมทางสังคม ความเชื่อ หรือทางศาสนาช่วยครอบง�าไว้ 



17

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

แต่ก็เหมือนคลื่นใต้น�้า ไฟใต้ขี้เถ้า ความร้อนใต้พิภพ สักวันต้อง 
ปะทุขึ้นอยู่ดี

การเกดิขึน้ของอปุาทานในขนัธ์ เป็นการเกดิขึน้ของความรูส้กึ 
นึกคิด ไม่ใช่การเกิดทางรูปกาย แม้ค�าว่า รูปขันธ์เกิด ก็หมายเอา 
นามรูป คือรูปของความคิดที่ผุดขึ้นในจิตแต่ละครั้ง วันหนึ่งเกิดได้ 
หลายครั้ง เกิดขึ้นเรื่องเดิมๆ ก็มี มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในจิต เกิด 
เมือ่ใดดบัไม่ได้เป็นทกุข์เมือ่นัน้ หากไม่มสีต ิสมาธ ิปัญญา ควบคมุ 
ดูแล กิเลสจะเข้ามามีบทบาทอ�านาจหน้าที่ปรุงแต่งจิตแทนทันที 
เป็นห่วงโซ่ของทุกข์คล้องกันไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้น

ท�าไมต้องฝึกสติ

ปัจจบุนัไม่ว่าเราไปปฏบิตัธิรรมทีไ่หนๆ ส่วนมากท่านจะให้เรา 
ฝึกการก�าหนดรู ้คอืให้ฝึกสตริะลกึรูอ้ยูก่บัปัจจบุนัให้ได้ก่อน ตามหลกั 
ของมหาสตปัิฏฐานสตูรทีส่�านกัปฏบิตัมิกัอ้างองิ ทกุส่วนของร่างกาย 
นี้เป็นเพียงอุบายให้สติมาระลึกรู้เท่านั้น เพียงเพื่อรู้ เพียงเพื่ออาศัย 
ระลึกรู้อยู่เสมอ

การปฏิบัติที่เป็นฐานวิปัสสนา คือให้ฝึกสติระลึกรู้อาการกาย 
เวทนา จติ ธรรมให้เป็นเพยีงสกัแต่ว่ารูเ้ฉยๆ อย่าให้เป็นสตัว์ บคุคล 
ตัวตน เรา เขา รู้แล้ววาง วางแล้วรู้ความจริงที่ว่า สิ่งที่กระทบเป็น 
เพียงมายา ให้เห็นการเกิดดับในจิตตัวเอง หากไม่เห็นการเกิดก็ให้ 
เหน็การดบั เกดิแล้วดบั ให้มสีตเิหน็ความว่างเปล่า ความไม่มตีวัตน 
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ที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่น ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นธรรมชนิดหนึ่ง 
ทีเ่รยีกว่า อปุาทานหรอืโมหะ คอืหลงยดึ หลงคดิ หลงปรงุแต่งเท่านัน้ 
หากสติรู้ไม่ทันก็เป็นรัก เป็นชัง เป็นโทสะ โลภะ พอใจ ไม่พอใจ 
สุขๆ ทุกข์ๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่ในนั้น แต่ถ้ารู้ทัน ดับได้ หายไป จิต 
ก็โปร่งเบาสบายหายทุกข์

แต่หากท�าไม่ได้ โกรธง่าย รักง่าย ชังง่าย ติดอารมณ์ง่าย 
แสดงว่าจติอ่อน อนิทรย์ีอ่อน พลงัจติมไีม่เพยีงพอต่อการสลดัอารมณ์ 
จติหลงใหลยดึตดิจนโงหวัไม่ขึน้ หลงกเิลสว่าเป็นธรรมดา ให้ส�านกึ 
รูเ้ถดิว่า “คณุอาการหนกัแล้ว” กเิลสมนัเริม่ประกาศศกัดายดึพืน้ที่ 
ในจิตคุณแล้ว ต้องรีบเยียวยาจิตตัวเอง ก่อนที่จิตจะกลายเป็นนรก 
อเวจีไร้พื้นที่ว่างต่อการปลูกฝังสติ

จิตนี้เหมือนผืนนา ธรรมดาก็ปลูกข้าว แต่หากมีสิ่งอื่นเกิด 
ขึ้นมาปะปน ก็สร้างความเสียหายให้กับข้าวที่เราปลูก จิตนี้เต็ม 
ไปด้วยนิพพาน มากไปด้วยความว่าง ความสุข ความสงบ แต่ 
คณุธรรมเหล่านี ้ด�ารงอยูไ่ม่ได้ในภาวะแคระแกรน็ใกล้เป็นอมัพฤกษ์ 
อมัพาตแล้ว ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาสต ิให้กลบัมาท�าหน้าที่ 
เป็นเกราะป้องกันทุกข์ให้กับชีวิตเรา เพราะคุณธรรมเหล่านั้นจะ
ปรากฏและด�ารงอยู่ได้ด้วยการเจริญสติเท่านั้น
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สติคืออะไร

สติ คือความระลึกรู้ ความรู้ตัว การก�าหนดรู้  เป็นอาการ 
หนึง่ของจติ ทีร่บัรูก้ารกระทบผสัสะอย่างจงใจชดัแจ้ง หรอื มเีจตนา 
ก�ากับรับรู้เฉยๆ รับรู้แล้ววาง รู้แบบบริสุทธิ์ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งหรือ 
คิดด้วยอวิชชา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

สติธรรมดาหรือสติของผู้เริ่มฝึก จะระลึกได้บ้าง ก�าหนดรู้ 
ได้บ้าง หลุดบ้าง ลืมบ้าง ส่วนมากมักเกิดกับผู้ฝึกใหม่ ผู้ที่ยังขาด 
ความช�านาญ บางทกีเ็รยีก สตใินรปูนาม หรอืก�าลงัฝึกกายานปัุสสนา 
รู ้อยู ่กับฐานกาย ตามรู ้อาการกายในลักษณะหลากหลาย เช่น 
ตามลมหายใจอานาปานสตแิบบต่างๆ รูเ้ท่าทนัท้องพองยบุ รูม้อืขยบั 
นับลูกประค�า รู้อาการ ยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียดอวัยวะ ฯลฯ 
เป็นกายคตาสติ คือสติตามรู ้เห็นอาการเคลื่อนไหวของอวัยวะ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งใน ๓๒ ส่วนของกาย คือเราจะเอาอะไรส่วนไหน 
มาเป็นนิมิตหมายอุบายกรรมฐานหรืออุปกรณ์เครื่องก�าหนดรู้ก็ได้ 
แต่พึงจ�าไว้เสมอว่า การท�าวิปัสสนานั้นไม่เอาบัญญัติหรือสมมุติ 
สิ่งนอกกายมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนสมถะ

มหาสต ิหมายถงึสตใิหญ่ สตมิาก ระลกึรูไ้ด้ต่อเนือ่ง ระลกึรู้ 
อยูใ่นอาการกายและจติ เหน็กายเคลือ่นเหน็จติคดิได้ สตริะดบันีจ้ะ 
รับรู้กายเคลื่อนไหวและใจคิดนึกได้พร้อมๆ กัน เป็นสติปัฏฐาน ๔ 
คอื รู ้กาย เวทนา จติ ธรรม ส่วนใดส่วนหนึง่หรอืเหน็พร้อมๆ กนั 
ไปก็ได้ คือเมื่อดูกายก็จะเห็นเวทนา เมื่อดูจิตก็จะเห็นธรรม เห็น 
ความจริงของรูปนามคือความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ว 
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ปล่อยวางได้ ไม่ยึดเป็นอุปาทาน
สติในระดับนี้จะมุ่งความหมายไปที่สภาวธรรมที่คอยสังเกต 

รู้เห็นความคิดของตัวเองได้ เน้นการเห็นไตรลักษณ์ในความคิด 

หรือนามรูป

สัจลักษณ์ของวัตถุและอารมณ์

ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เกิดการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง 
รวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไวมาก จนอาจกล่าวได้ว่า วัตถุ 
สิ่งของที่เราผลิตขึ้นยังไม่ได้แก่หรือเก่าเลยด้วยซ�า้ คือยังไม่สิ้นอายุ 
แต่ก็ถูกทอดทิ้งเพื่อตะกายหาสิ่งใหม่ เพราะสามารถผลิตสิ่งใหม่ 
ที่ดีกว่าถูกกิเลสกว่าเข้ามาทดแทน รวมถึงมนุษย์ที่มีการปล่อย 
ทิง้หย่าร้างความเป็นครอบครวัสามภีรรยา ปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
โรคภัยไข้เจ็บ และในอนาคตปัญหาสิทธิมนุษยชนจะถือเป็นโรคจิต 
ได้อีกประเภทหนึ่ง ที่สังคมต้องรีบหาวัคซีนป้องกัน เยียวยารักษา 
สิทธิเสรีภาพที่นับวันแต่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความจริงก็คือปรากฏ 
การณ์ซ่อนเร้นของโรคกิเลส โลภ โกรธ หลง หรืออัตตา ที่แฝงมา 
กับสิ่งที่เราเรียกว่า การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเอง 
ธรรมไม่ได้เรียกร้อง แต่ถ้าเป็นกิเลสตัณหามันจะร้องเรียก

เราสามารถมองปรากฏการณ์นี้ได้หลายมุม แล้วแต่ว่าผู้มอง 
จะยืนอยู ่ ณ จุดไหน ต้องการความรู ้หรือสาระนั้นมาสื่อเพื่อ 
จุดประสงค์อันใด ในแง่ของสัจธรรมแล้วไม่มีอะไรผิดถูกดีชั่ว เป็น 
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แต่ปรากฏการณ์สมมุติบัญญัติ เพื่อเป็นกรอบหรืออุบายชี้น�าสังคม 
ในขณะนั้นๆ

คนอาจม ี“ปัญญา” เหน็ปัญหาหนึง่ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่เหมอืนกนั 
หรอืปัญหาหนึง่ๆ อาจมองได้ในแง่เดยีวเท่านัน้ เช่น กฎหมายไม่เอือ้ 
ส�าหรับคนพาล แต่จะคอยอภิบาลคนดี เงินอาจมีประโยชน์ส�าหรับ 
นักธุรกิจ แต่ไม่จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่มุ่งหานิพพาน ความรู้การกระท�า 
อย่างเดียวกัน อาจไม่เหมาะกับบุคคลผู ้มีภูมิความรู ้  เพศ วัย 
สิ่งแวดล้อม สถานะสังคม สมมุติ ปรมัตถ์ที่ต่างกัน เหตุเพราะผูท้ี่ 
ยังมีจิตติดอยู่ในโลกสมมุติระดับใด ก็ย่อมจะปรุงแต่งจิตตนเวียน 
วนอยู่ในภพภูมินั้นๆ ตามอ�านาจแห่งธรรมบ้าง กิเลสบ้าง ตามภูมิ 
ของจิตแต่ละคน จนกว่าเมื่อใดที่ตนเห็นแจ้งด้วยศาสตร์แห่งการ 
ท�าวิปัสสนาว่า โลกกับธรรมแท้จริงแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย 
มันเป็นของมันอย่างนั้น

วัตถุไม่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ อารมณ์ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุ ความ 
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งความเสื่อมถอยและรุดหน้า ไม่ได้ให้ผลต่อ 
ผู้ที่เข้าถึงเป้าหมายชีวิตแล้ว แต่จะมีความสับสนเอนเอียงอยู่บ้าง 
ก็แต่ผู้ที่หลงเส้นทาง ผู้เดินออกนอกเส้นทาง หรือผู้ก�าลังเดินทาง 
เท่านั้น

ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติ หรือ 
เกดิจากการกระท�าของมนษุย์ เป็นวฒันธรรมทีเ่ป็นได้ตามเหตปัุจจยั 
แต่ส�าหรับคนส่วนมากแล้ว มุ่งพัฒนาวัตถุให้เป็นเหยื่อของความ 
อยาก เพื่อให้ได้รับความสนุกสุขสบาย และมุ่งพัฒนาชีวิตให้ยั่งยืน 
เพือ่เป้าหมายในการเสวยเหยือ่วตัถ ุคอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั
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อารมณ์หลายๆ อย่างเกิดขึ้นด้วยผลจากการพัฒนาจิต ทั้ง 
อารมณ์ดีและไม่ดี ใครชอบไม่ชอบอารมณ์ไหน ก็จะพยายามสร้าง 
เหตปัุจจยัให้เกดิอารมณ์นัน้ เพือ่การทีต่นจะเสวยอารมณ์ในอดุมคติ 
ให้ดื่มด�่าล�้าลึก จนกลายเป็นสิ่งเสพติดที่ละได้ยาก แต่การแสวงหา 
วัตถุปัจจัย เพื่อสร้างสรรค์อารมณ์หรือได้อารมณ์แล้วด�ารงคงสภาพ 
ไว้ให้อยู ่กับตัวนานๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท�าได้ง่ายๆ และที่ส�าคัญคือ 
มันไม่เที่ยง

หากจติถกูครอบครองด้วยตณัหา กจ็ะเกดิความทะยานอยาก 
กนิแล้วกไ็ม่คลาย ได้กไ็ม่เบือ่ ต้องการลิม้ลองอารมณ์ใหม่ไปเรือ่ยๆ 
ทะยานอยากอย่างยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ หากกายอิ่ม 
แต่จิตนี้เพียงเพิ่งจะเริ่มชิมเท่านั้น

“ทะเลมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน�้าฉันใด ใจปุถุชนก็ไม่อิ่มด้วย 
ตัณหาฉันนั้น”

โลกาภิวัตน์พัฒนาวัตถุสนองตัณหา

จะเป็นเพราะเห็นทุกข์ในสังขาร หรือพัฒนาการของตัณหา 
มนุษย์จึงได้ประดิษฐ์วัตถุที่มีความสามารถเลียนแบบสมมุติของ 
มนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง สามารถให้คิดค�านวณ ให้จ�า ให้ตอบรับได้ 
แต่ที่ไม่มีคืออารมณ์ รัก ชัง โกรธ หลง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

มนษุย์เป็นสตัว์สิง่มชีวีติทีม่คีวามคดิความอยากมาก สามารถ 
สร้างปรงุแต่งจนิตนาการอะไรได้ไม่มวีนัจบสิน้ ดงันัน้เมือ่มเีครือ่งมอื 
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ทีม่าช่วยคดิ ช่วยจ�า ช่วยค�านวณ มนษุย์จงึเท่ากบัได้สมองมาสนอง 
ความอยากอีกหลายเท่าตัว ความอยากโลดแล่นไปได้ไวและไกล 
ภายในเวลาชั่วพริบตา หรือเพียงแค่กระดิกนิ้วเท่านั้น

นวตักรรมใหม่ๆ ต่างเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ผลติผลหรอืสงัคม 
ของความคิดความอยาก สะท้อนออกผ่านปริมาณของวัตถุเทคโน- 
โลยี จนกลายเป็นขยะล้นบ้านล้นเมืองอยู่ในปัจจุบัน รถยนต์ ทีวี 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ สถานบริการ 
สถานเริงรมย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ไม่มีรุ่นไหนที่สร้างแล้ว 
ไม่โดนใจผู้ใช้  เพราะรุ่นไหนๆ ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค 
เหมือนเดิม วัตถุดิบในโลกที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ได้ถูกน�าออกมาแปร 
สภาพตามความอยากของคนอย่างสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์เครื่อง 
อปุโภคบรโิภคหลายอย่าง ผลติขึน้ด้วยอายยุนืยาวนาน แต่มนักไ็ม่มี 
โอกาสรับใช้มนุษย์จนหมดอายุแก่เฒ่า เขากลับทอดทิ้งมันเสียแล้ว 
เหตุเพราะว่ามันล้าสมัยไม่ทันใจผู้ใช้ สนองความต้องการได้ไม่ครบ 
เครือ่ง หรอืเพราะเบือ่ในความซ�า้ซากจ�าเจ เลยต้องการแสวงเสพสิง่ใหม่

มนุษย์ผู้ไม่เคยศึกษาเฝ้ามองชีวิตตนเอง จะไม่มีวันหยุดยั้ง 
ความอยากนี้ได้เลย ตรงกันข้ามกลับมีแต่จะถูกผลักตกหลุมตัณหา 
ฉายานักเสพตัวฉกาจเลยทีเดียว ยิ่งปัจจุบันกระแสวัฒนธรรม 
บริโภคนิยม ได้ไหลเข้าท่วมทับเยาวชนหรือสังคมที่อ่อนหัดทาง 
จติวญิญาณ ขาดสตคิณุธรรมทีค่อยทกัท้วง ขาดปัญญา เขาผูเ้กดิมา 
เพือ่เสวยแบบไม่ลมืหลูมืตา อะไรคอืความพอด ีความฟุง้เฟ้อ อะไร 
ก่อนอะไรหลงั อะไรควรไม่ควร อะไรจ�าเป็นไม่จ�าเป็น อะไรคอืสิง่ที่ 
ท�าไปด้วยตัณหา อะไรคือสิ่งที่ท�าด้วยสติปัญญา...



24

ก	า	ร	รู้	ธ	ร	ร	ม	แ	บ	บ	รู้	แ	จ้	ง

“มหาสมทุรไม่อิม่ด้วยน�า้ คนไม่มธีรรม (สต)ิ ไม่มวีนัอิม่ทกุข์...”
ไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่าการด�าเนินชีวิตของตัวเองนั้น ทุกก้าวย่าง 

พลัดหลงเข้าสู่ป่าสู่ดงแห่งความคิดความอยากแบบไม่มีวันจบสิ้น 
ยังไม่ปรากฏว่าคนรวยแล้วจะรู้จักค�าว่าพอ (พ = พระ หรือพุทธะ)
แม้จะมพีนัล้านหมืน่ล้าน แต่กไ็ม่มใีครออกมาจดัอนัดบัให้กบัตวัเอง 
ว่ารวยแล้ว หยุดแสวงหาแล้ว รู้แล้ว ตื่นแล้ว พอแล้ว

รวยวัตถุธรรม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แล้วยังไม่พอ 
เพราะตณัหามนัอยูท่ีจ่ติ ความรูส้กึนกึคดิ รวมเรยีกว่าอารมณ์ อาศยั 
สมมุติธรรมคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กิน กาม เกียรติ มาเป็น 
ตัวปรุงแต่งผัสสะ สร้างสีสันของอวิชชา คือความไม่รู ้แจ้งเป็น 
ตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง

ความสนกุสนานเพลดิเพลนิเป็นครัง้คราว คอืรางวลัตอบแทน 
ให้กบัจติทีเ่ป็นทาสผูซ้ือ่สตัย์ของตณัหา จติทีไ่ร้ธรรม ขาดสตปัิญญา 
เป็นสรณะ ย่อมหลงเข้าสู่กระแสสิ่งสมมุติที่ปรากฏขึ้นเป็นระลอกๆ 
อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีกระแสวัฒนธรรมทางตะวันตก 
ไม่มีกระแสธรรมทางตะวันออก หากเรายกใจให้ห่างจากอารมณ์ได้ 
วัฒนธรรมใดก็ไม่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต

การสร้างความสะดวกสบายด้วยวัตถุปัจจัย หรือการอาศัย 
อยู่ด้วยความอัตคัดขัดสน ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่จะให้คนสงบสุข 
เพราะใจแต่ละคนนั้นยังร้อนรุ่มอยู่ด้วยตัณหาราคะ ความร�่ารวย 
มากมีหรือยากจน ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการลดกิเลส แต่กลับเป็น 
ความอยากทีเ่พิม่ปรมิาณทะยานสงูยิง่ๆ ขึน้ เพราะไม่มปัีญญารูแ้จ้ง 
ในวัตถุและอารมณ์
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เดินไปทางไหน สังคมใดก็พบแต่กลิ่นอายของความอยาก 
แต่หากอยู่ในกรอบที่สังคมสร้างไว้ ระบายเป็นก็ดีไป แต่หากถูก 
สะสมไว้มากเกินพิกัดเมื่อไร ก�าแพงวัฒนธรรมอะไรก็ต้านไว้ไม่อยู่ 
เว้นแต่วิปัสสนาปัญญาเท่านั้น วัตถุจะเหมือนเชื้อสุมไฟ ไฟต้อง 
กินเชื้อ ตัณหาก็ต้องการเหยื่อ

ชีวิตแนวพุทธะ ไม่ใช่เพียงเพื่อแสวงหาเหยื่อป้อนความอยาก 
แต่ต้องเป็นชีวิตที่มีปัญญารู้เท่าทันความอยาก ไม่ว่าจะอยู่ในรูป 
ความรวยหรือจน อยู่กับความเป็นจริง ความจ�าเป็น... สังคมนี้ 

คราคร�า่ไปด้วยความจน หากทกุคนใช้ชวีติด้วยความอยาก สงัคมนี้ 

จะน่ากลัวเพราะทุกคนมัวจ้องแต่จะเอา

โลกในอดุมคตหิรอืโลกแห่งยคุพระศรอีารย์ินัน้ หมายถงึโลก 
ที่ร�่ารวยพรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง ซึ่งก็จะไม่มีวัน 
ได้อุบัติขึ้นในชีวิตได้เลย หากเราไม่แก้ไขปัญหาที่จิต แต่กลับหลง 
วิง่ตามความคดิ ความฝัน สรปุว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ทกุสิง่อนันัน้ มนัเริม่ 
มาจากความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฏฐิที่มีต่อชีวิตเท่านั้น ถ้าเข้าใจถูก 
ปฏิบัติถูก ปัญหาก็จบสิ้น แต่นี่ชีวิตเรากับความเข้าใจสิ่งที่ได้คือ 
การสะสมทุกข์รายวัน มันไม่ใช่ค�าตอบของโจทย์ชีวิตเลยจริงๆ

ทุกคนต่างมีเป้าหมายชีวิตที่เป็นของตนเองเหมือนกัน คือ 
ความต้องการไม่มีทุกข์ แต่เมื่อเขายังไม่รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไร ตัวเอง 
เป็นใคร คนในความหมายโดยสมมตุ ิโดยปรมตัถ์เป็นอย่างไร เขา 
ไม่อาจนิยามความไม่ทุกข์ที่แท้จริงกับตนเองได้ หากตกอยู่ใน 

ความรู้สึกเช่นนี้ พุทธธรรมเรียกว่าคนมืดบอด
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ควรสืบหากัลยาณมิตร รีบหาหมอวิปัสสนาเพื่อรักษาดวงจิต 
ก่อนที่มันจะบอดสนิท มันควรหรือที่ต้องดื้อรั้นหลงเพลินอยู่กับ 
สิ่งมายาจอมปลอม โดยเอาชีวิตที่ได้มาโดยยากนี้เป็นเดิมพัน ทั้งที่ 
ชีวิตนี้มีทางให้เลือกเดินได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแน่นอนหากว่าปัญญา 
ยงัไม่ปรากฏในจติ ยงัเป็นมจิฉาทฏิฐอิยู ่กจ็ะส่งผลต่อวธิกีารแสวงหา 
แบบมืดบอดต่อไปอีกด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย

สัพเพ สังขารา อนิจจา... ทุกขา... อนัตตา

สังขาร คือสิ่งที่มีปัจจัยคอยปรุงแต่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ว 
ต้องดับ เพราะเป็นสภาพไม่เที่ยง คงสภาพเดิมได้ยาก เพราะไม่มี 
รูปลักษณ์ตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงมายา นับจากวัตถุ อารมณ์ 
สมาธ ิฌานสมาบตัริะดบัต่างๆ มรรคผลเบือ้งต้นอนัเป็นอกปุปธรรม 
อยู ่  เว้นไว้แต่สภาวะอนารัมมณะ ไม่มีเชื้อที่ก่อให้เกิดอารมณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปหรืออรูป เป็นสภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป 
คงสภาพรู ้ว่าง วาง ผ่องใส ว่องไว ไม่แปรเปลีย่น...เป็นสภาพธรรม 
ที่ดับความทุกข์ความอยากสนิทแล้ว มองโลกเป็นธรรมดา มองการ 
พัฒนาเน้นไปที่จิตวิญญาณ การแก้ปัญหามุ ่งตามแนวทางของ 
อริยสัจที่ เริ่มออกมาจากใจ จึงจะเห็นโลกตามความเป็นจริง 
จิตไม่ถูกปรุงแต่ง รู้อะไรแท้อะไรเทียม ไม่มีโลภโกรธหลงให้ต้อง 
ดิ้นรนสนองตอบ
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ภาพลักษณ์ของชีวิตที่มีสติและขาดสติ

ชีวิตด�าเนินไปได้ด้วยแรงผลักดันจากอะไร เราไม่ค่อยได้ 
เรียนรู้เฝ้าดูเลย เรามัวแต่ยุ่ง วิ่งวุ่นอยู่แต่ในกระแสของความอยาก 
จึงยากที่จะรู้ อันที่จริงมนุษย์เรามีปัญญาดับความคิดอยู่ในตัว แต่ 
เราไม่เคยสงัเกต เราใช้ความคดิ ความจ�า ความรู ้ไปตามอ�านาจของ 
ความอยาก เหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้สนองตอบกับทุกอารมณ์ 
อยู ่แล้ว คงเพราะการไม่ได้สดับเกี่ยวกับสิ่งนี้ และเพราะขาด 
กัลยาณมิตร บัณฑิตผู ้รู ้เป็นครูต้นแบบตัวอย่างแห่งการกระท�า 
จึงท�าให้ชีวิตถล�าออกนอกเส้นทาง

ยิ่งนานวัน ชีวิตก็ยิ่งถล�าเข้าสู่ความมืด พลัดหลงเข้าสู่ป่าดง 
แห่งความคดิ ความอยาก ความอดึอดัขดัเคอืง ความไม่เข้าใจในชวีติ 
เสมือนหนึ่งว่าเราก�าลังแสวงหาทางเดิน แต่กลับหลงเพลินเดินเข้า 
สู่ป่าลึกที่มากด้วยอันตราย ไม่มีแม้อาวุธจะต่อกร

สติจึงเป็นทางออกให้กับชีวิต ชีวิตที่ขาดสติจะเหมือนจระเข้ 
ไร้หาง เหมือนการเดินทางในที่มืด เหมือนคนนอนที่ขาดมุ้งกาง 
เหมือนไม่มีร่มเมื่อแดดฝนมา ชีวิตจะดีหรือชั่ว สติกับกิเลสเท่านั้น 
จะเป็นตัวชี้วัด จัดการกับปัญหาชีวิตคือกิเลสที่เป็นศัตรู แต่เป็น 
การต่อสู้ที่อยู่ในความมืด ไม่มีสติเป็นประทีปส่องสว่าง คิดจะมีชัย 
ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย แม้ชีวิตจะคงอยู่ไปได้แต่ก็ไร้ซึ่งอิสระเสรี 
ไม่มีอะไรต่างจากคนที่ตายแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ด�าเนินไปได้ด้วย 
พลังแห่งสิ่งใด อาจพิจารณาได้ใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้
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๑. ชีวิตที่อาศัยสัญชาตญาณ (Id) คือสิ่งที่ได้มาพร้อมกับ 
การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตทั่วไป ซึ่งมีอยู่ ๕ อย่าง ได้แก่ การกิน 
อาหาร การหลับนอน การหลบภัยป้องกันตัว การแสวงหาที่อยู ่ 
การสบืพนัธุ ์หากชวีติมนษุย์เกดิมาแล้วมุง่พฒันาไปสูส่ิง่เหล่านี ้กจ็ะ 
ไม่ได้มอีะไรทีท่�าให้มนษุย์ต่างจากสตัว์เดรจัฉานหรอืสิง่มชีวีติตระกลู 
อืน่ เพราะแม้สตัว์ทีม่ธีรรมชาตดิงักล่าวนัน้อยู ่มนักจ็ะไม่ทกุข์เพราะ 
ไม่มีอุปาทาน ไม่มีความคิดปรุงแต่งฝังใจจนกลายเป็นความโลภ 
โกรธหลง เป็นสัญชาตญาณที่คงที่โดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีสติมา 
ก�ากับดูแล

แต่สัญชาตญาณของมนุษย์นั้นจะถูกปรุงแต่งด้วยตัณหา 
ทั้งๆ ที่มนุษย์เป็นสัตว์จ�าพวกเดียวที่มี “สติ” สามารถลบตัณหา 
ทิ้งได้ ชีวิตจะด�าเนินไปอย่างอิสระ ไม่มีคลื่นของตัณหามารบกวน 
ธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่ท�าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือ สติที่เข้าไปรู้แจ้ง 
ในจติ ความคดิอารมณ์ของตนได้ ท�าให้ชวีตินีอ้ยูใ่นความสว่างผ่องใส 
อยู ่เสมอ ไม่หลงใหลไปกับสัญชาตญาณ นั่นเป็นพัฒนาการที่ 
ผันตัวเองก้าวสู ่ความเป็นมนุษย์ หาได้ขึ้นอยู ่กับวัฒนธรรมการ 
บริโภคปัจจัยสี่ไม่ คนที่ขาดสติจะถูกสัญชาตญาณเข้ายึดต�าแหน่ง 
ผู้จัดการบริหารให้ชีวิตนี้เกิดความเสียหาย ชอบใช้อารมณ์ที่ขาด 
การยั้งคิด ใช้สัญชาตญาณ สันดานดิบ ไม่มีสติเป็นตัวคัดกรอง 
ไม่รูว่้าการกระท�าของตนเป็นทกุข์ ไม่รูส้าเหตขุองทกุข์ ไม่รูค้วามว่าง 
ความปกติของจิต ไม่รู้ว่าสติคือหนทางแห่งการดับทุกข์ คือคนที่ 
จมอยู่ในสัญชาตญาณจะไม่รู้อริยสัจ
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๒. ชีวิตที่อาศัยวิจารณญาณ (Super Ego) คือคนที่มีสติ 
ระดบัหนึง่จงึจะมกีารใช้วจิารณญาณ จะรูจ้กัยบัยัง้ความคดิความอยาก 
ของสัญชาตญาณได้บ้าง ท�านองผ่อนหนักให้เป็นเบา รู้จักใช้เหตุ 
ผลที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
จริยธรรม  เข้ามาเป็นกรอบการคิด หรือมีส่วนต่อการก�าหนด 
พฤติกรรมการตัดสินใจหรือก�าหนดพฤติกรรมให้กับตัวเอง เป็น 

ชาวพุทธแท้ ไม่หยุด แค่ทานศีล 
มุ่งโบยบิน ภาวนา หามรรคผล

พ้นเกิดตาย ภพสุดท้าย ต้องได้ยล 
เกิดเป็นคน เพียรให้ถึง ซึ่งนิพพาน
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องค์ประกอบของวิจารณญาณ แต่ตัวอัตตา (Ego) ที่ถูกพัฒนามา 
จากสัญชาตญาณ ก็ยังไม่ได้ถูกทิ้งหรือถอนท�าลายล้างแต่อย่างใด 
เพียงแต่ถูกกดข่มให้แสดงออกในกรอบที่สังคมยอมรับได้เท่านั้น 
ยังเป็นชีวิตที่ถูกบริหารบงการด้วยอัตตาอยู่เช่นเดิม ยึดในความ 
ถูกผิด ดีชั่ว ยึดความคิดความเห็นตามอาการในขันธ์ ๕ ว่าเป็น 
ตวัตน ซึง่แน่นอนว่าชวีติทีม่วีจิารณญาณกย็งัมปัีญหา ยงัถกูรบกวน 
ด้วยคลื่นสัญชาตญาณแห่งความคิดความอยาก การบริหารชีวิต 
เป็นไปเพียงเพื่อบริการอัตตาหรือสัญชาตญาณ เพียงแต่มีกรอบ 
สมมุติบัญญัติเป็นเงื่อนไขที่คนทั่วไปยอมรับได้บ้างเท่านั้น

๓. ชีวิตที่อาศัยปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณ (Insight 

Development) คือคนที่พัฒนาสติจนถึงขั้นเป็นวิปัสสนาญาณได้ 
จะเกิดความรู ้แจ่มแจ้งในปรากฏการณ์ของชีวิตทั้งกายและจิต 
ทั้งในส่วนที่เป็นสมมุติและปรมัตถ์ วิปัสสนาปัญญาที่เกิดขึ้นจะ 
เข้าท�าลายสัญชาตญาณที่เป็นทุกข์ออกจากชีวิต ขับไล่คลื่นความ 
มดืมดิไปสูค่วามสว่าง สูภ่าวะความว่าง (สญุญตา) ความไม่มอีตัตา 
ตัวตนมาผูกมัดยึดถือให้ต้องท�าตาม

ปัญญาญาณไม่ใช่ซุปเปอร์อีโก้ แต่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง 
ในจิต ที่ถูกพัฒนามาจากสติธรรมดา ซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่มีและ 
ไม่สามารถท�าได้ และถึงแม้จะเป็นสัตว์มนุษย์ แต่ถ้ามีอินทรีย์อ่อน 
ไม่มีการพัฒนาสติก็เข้าถึงไม่ได้ เรียกว่าไร้วาสนา อันนี้จึงเป็นธรรม 
ชั้นสูงหรือธรรมที่เหนือชั้น เหนือสัญชาตญาณ เหนือวิจารณญาณ 
เหนือฌาน เหนือโลกิยะปัญญาทั่วไป เหนือวิสัยของคนที่ยึดติด 
ในโลกจะท�าได้
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ปัญญาญาณจะท�าให้รู ้จักชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบตามหลัก 
ของอริยสัจธรรม ไร้ความขัดแย้งภายในจิตใจตัวเองหรือจากผู้อื่น 
วางสมมตุหิลดุพ้นจากมายาทีเ่หน็ เหมอืนก้อนน�้าแขง็มแีต่จะละลาย 
ปล่อยให้ผู้ไม่รู้ต่างรุมยื้อแย่งกัน แต่ที่สุดแล้วต่างคนก็จะไม่ได้อะไร 
เพราะมันไม่มีจริง “เล่นกับของจริง แต่ดันจริงจังกับของเล่น” เห็น 
สมมตุว่ิาเป็นเรือ่งจรงิเหน็สจัธรรมกลบัเป็นเทจ็ ความเหน็สองอย่างนี้ 
เมื่อสมาทานปฏิบัติแล้วจะให้ผลต่างกัน ไม่มี แต่กลับเห็นว่ามี 
ย่อมหลอกให้ตนหลงเสียเวลากับการได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ 
“อริยสัจจญาณทัสสนะ” จึงไม่ได้เห็นความจริงอันเป็นสิ่งให้พ้นทุกข์ 
สิ่งที่มีเรากลับไม่สนใจฝึกฝนค้นหา ทุกคนจะสารภาพว่าเข้าใจผิด 
ได้ก็เมื่อตอนเจ็บไข้หรือใกล้ตายว่าที่ผ่านมา ยังไม่ได้เตรียมตัว 
มัวแสวงหาแต่สิ่งที่ไม่มี มัวจริงจังเพลิดเพลินอยู่กับสมมุติ ยังไม่ได้ 
ฝึกจิต ยังไม่ได้เตรียมเสบียงให้กับชีวิต ไม่มีปัญญากล้าเผชิญต่อ 
มจัจรุาชได้เลย ความกลวัจะท�าให้เราขาดสตเิวลาตาย จะไม่มโีอกาส 
ท�าให้เข้าใจค�าว่าการตายกบัค�าว่าการท�ากาลกริยิา นัน้ต่างกนัอย่างไร 
การตายทางรูปขันธ์สัมพันธ์กับการดับจิตเช่นไร ความลับตรงนี้ 
ปุถุชนทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้รับรู้



แม่ชีแท้ มีแต่ธรรม ชําระจิต
ละถูกผิด ตัวตน ทนขัดสี
ทิ้งสมมุติ หยุดมานะ ละราวี
ในใจมี มรรคผล คนบูชา
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มีหลายคนชอบมองแบบเข้าใจผิดว่า ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่มี
ปัญหาชีวิต เช่น อกหัก หลักลอย คอยงาน สังขารโทรม ฯลฯ ใน
ต�าราท่านกล่าวถึงลักษณะของผู้ออกบวชหรือเข้าอยู่วัดไว้ดังนี้

๑. อุปมุยหิกา เพราะความหลงงมงาย เพราะหลงยึดติด 
เรื่องเคราะห์กรรม หลงยึดติดในประเพณีพิธีกรรม หลงยึดติดใน 
ครูบาอาจารย์ หลงยึดติดในสถานที่ ฯลฯ

๒. อุปกีฬิกา เพราะต้องการเที่ยวเล่นพักผ่อนสนุกสนาน 
ไปวันๆ

๓. อุปชีวิกา เพราะอาศัยสถานะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต เป็น 
ลู่ทางท�ามาหากิน ไม่ต้องไปดิ้นรน ขวนขวายอย่างชีวิตฆราวาส

๔. อุปนิสสรณา เพราะเพื่อออกจากทุกข์ ท�าที่สุดแห่งกอง 
ทุกข์ หรือเพื่อท�าพระนิพพานให้แจ้ง

ค น เ ช่ น ไ ร
ค ว ร ไ ป ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  
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ถ้าหากจะมองกันจริงๆ แล้ว ทุกชีวิตมีปัญหามาตั้งแต่เกิด 
ทุกชีวิตมีอวิชชาเข้าครอบง�า ร่างกายคือก้อนทุกข์ที่เกิดจากความ 
ไม่รู ้ของพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิด ส่วนจิตใจก็ถูกตัณหาเข้าครอบครอง 
การแสดงออกปัจจุบันจึงไร้อิสระ ปฏิกิริยาของรูปกับนามนี้ จึงเป็น 
ปรากฏการณ์ความสืบต่อของตัณหา ตามเกมของอวิชชาที่สมมุติ 
ให้ และถูกยึดด้วยอุปาทาน ถูกลูบ ฉาบทาไว้ด้วยตัณหาไม่เว้น 
แต่ละนาที ไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างในจิตเพียงพอที่จะก่อให้เกิด 
ความเฉลยีวใจแก่ผูเ้ป็นเจ้าของ มนัเป็นวฏัจกัรทีห่มนุอยูต่ลอดเวลา 
จนเราไม่สามารถหาจิตเดิมแท้ของเราได้เลย ในที่สุดได้ท�าให้เรา 
หลงกระแสใหม่ว่าเป็นตัวตนของเรา ก่อให้เกิดการแสวงหา เพื่อ 
บ�ารุงบ�าเรอรักษาอัตตาตัวนี้ นี่คือความเข้าใจผิดด้วยมิจฉาทิฏฐิ 
ที่รู้ได้ยาก

ถึงอย่างไรก็ตาม หากคนใดเห็นอาการเหล่านี้มีในตน จงรีบ 
ขวนขวายรกัษา หรอืหากยงัไม่รูว่้าตวัเองเป็นโรค กน่็าจะใช้เครือ่งมอื 
วิปัสสนาเอกซเรย์ดู ไม่แน่คุณอาจจะโชคดีมีวาสนาบารมี ได้เจอ 
ปุ่มฟอร์แมต (Format) กิเลสทั้งหมดหรือปุ ่มดีลีท (Delete) 
ความคิดความอยากทิ้งได้บ้าง

ผู้ที่ไม่ต้องปฏิบัติ

ผู้ที่ไม่ต้องปฏิบัติ คือ พระอรหันต์ ผู้ดับทุกข์ สิ้นทุกข์แล้ว 
เท่านั้น อริยบุคคลขั้นรองลงมาต้องฝึกฝนเพื่อการสิ้นอาสวะ 
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จะกล่าวไปไยถึงปุถุชนคนกิเลสหนา ยิ่งต้องช�าระอารมณ์ ความคิด 
ความอยาก เพราะความอยากเป็นขยะที่ทิ้งตกค้างคาไว้ในจิต ก็จะ 
กลายเป็นพิษท�าลายชีวิตเรา เหมือนสนิมที่เกิดจากเหล็กท�าลาย 
เหลก็เอง เว้นไว้แต่เหล็กกล้าหรือสแตนเลส หรือเหล็กที่เคลือบสาร 
กนัสนมิ จติทีส่นมิไม่จบั หลดุพ้นแล้วจากการเกาะตดิของอวชิชานสุยั 
ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติ  เสมือนคนที่เดินทางถึงเป้าหมายแล้ว ก็ไม่ 
จ�าเป็นต้องมีการเดินทาง เหมือนคนที่หายโรคแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
ทานยาเพื่อรักษาโรคอีก

ผู้ปฏิบัติธรรมได้ยาก

ผู ้ท�ากรรมหนัก จิตจะบันทึกความรู ้สึกที่ท�ากรรมอันนั้น 
ไว้ในใจ ทั้งลหุกรรม และครุกรรม ทั้งดีและชั่ว จะเป็นการยาก 
หากจะท�าวิปัสสนาญาณให้ปรากฏในจิตของคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะ 
ฝืนทนต่อวิบากจิตตัวเองไม่ได้ ผู้ปฏิบัติธรรมได้ยาก ได้แก่

๑. ผู้ท�าร้ายพระพุทธเจ้า

๒. ผู้ฆ่าพระอรหันต์

๓. ผู้ยุยงพระสงฆ์ให้แตกกัน

๔. ผู้ที่ฆ่าพ่อแม่

๕. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก (เสพกาม ลักขโมย ฆ่ามนุษย์ 
ชอบโกหกอวดดี อวดอ้างคุณธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตน เช่น สมาธิ 
สมาบัติ มรรค ผล)
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๖. คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หมายถึงบุคคลผู้เห็นความทุกข์ว่า 
เป็นความสุข บุคคลผู้ขาดเหตุผล ไม่ยอมเชื่อ ไม่ยอมพิสูจน์

๗. ผูห้ลงเพลนิตดิสขุในกามคณุ รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 
อารมณ์ ติดความสะดวกสบาย (พวกเทพนิกายหรือพวกที่ใช้ชีวิต 
แบบเทวดา)

๘. ผูต้ดิในอปัปนาสมาธ ิคอืสมาธแิบบตวัแขง็ ดิง่ นิง่ เป็น 
สมาธิแบบพรหมลูกฟัก เป็นอสัญญี พรหม เป็นอัตตาที่ละเอียด 
ยากจะถอนได้ โยคาวจรพวกนี้ขันธ์ ๕ ไม่สมบูรณ์ จะเหลือเพียง 
รูปขันธ์ ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณดับหมด เป็นการ 
สะกดจติตวัเอง นีจ้งึถอืว่าพวกนีไ้ด้ตายจากมรรคผลไปแล้ว เพราะ 

การปฏิบัติวิปัสสนาแบบพุทธนั้น ให้ดับทุกข์ที่เกิดจากอุปาทาน 

ในขันธ์เท่านั้น ไม่ใช่ดับขันธ์ ๕ 

๙. ผูท้�าอนนัตรยิกรรม คอืกรรมอนัหนกัยิง่ จะให้ผลชดัเจน 
ขณะท�าวิปัสสนา ผลกรรมจะผุดขึ้นรบกวนจิตเสมอ จนไม่สามารถ 
ข้ามพ้นได้ รวมทั้งภิกษุผู้ต้องอาบัติหนักด้วย ท่านอุปมาเหมือน 
ต้นตาลยอดด้วน ย่อมไม่มีโอกาสงอกอีก ส่วนมิจฉาทิฏฐิ หมาย 
เอาการยึดความเห็นแบบสุดโต่ง ทั้งนัตถิกทิฏฐิคือความเห็นว่า 
โลกนี้ไม่มีอะไร บาป บุญ นรก สวรรค์ สุข ทุกข์ไม่มี จะปฏิบัติ 
ไปท�าไม วิญญาณไม่มี  โลกนี้โลกหน้าไม่มี ตายแล้วก็แล้วไป 
คนปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ตายเหมือนกัน เอาจริงเอาจังอะไรกับชีวิต 
เสพสุขสนุกสนานไปวันๆ ยังจะดีกว่าเสียอีก

๑๐. ผู้ติดอยู่ในสัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยง คือเห็นว่า 
โลกนี้มีโลกหน้าก็ย่อมมี มีวันนี้ก็ย่อมมีพรุ ่งนี้ มีกลางวันก็ย่อม 
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มีกลางคืน สัสสตทิฏฐิ เห็นว่าเที่ยง ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
กับชีวิตอย่างแน่นอน ปัจจุบันร�่ารวยอย่างไร วันข้างหน้าร�่ารวย 
อย่างเดิม ปัจจุบันมีความสุข อนาคตก็ต้องมีเหมือนเดิม รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร อนาคตก็ต้องเป็น 
อย่างนั้น รวมถึงชาตินี้เป็นอย่างไร ชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้น 
ความเหน็ทัง้ ๒ อย่าง เป็นมจิฉาทฏิฐ ิความเหน็ทีไ่ม่ได้ก่อประโยชน์ 
กับชีวิตตนเองเลย กลับเป็นมลทิน ดังเช่นภูเขาขวางกั้นจิตตนที่ 
ข้ามพ้นได้ยากยิ่ง

การทีจ่ติเรารูอ้ยูก่บัปัจจบุนัแบบแจ่มแจ้ง อสิระลอยตวั ไม่ข้อง 
แวะยึดติดความรู้ความเห็นใดๆ รู้อยู่เฉพาะเหตุปัจจัยในขณะนั้นๆ 
นี่คือจิตเป็นสัมมาทิฏฐิ หมายถึงผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว

ผู้ใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรดี

มนุษย์ทุกคนหากไม่บ้าใบ้ วิกลจริต มีจิตส�านึกปกติเช่น 
สามัญชนทั่วไป รู้ผิดถูก อะไรควรไม่ควร รู้รัก รู้ชัง รู้ดีใจ เสียใจ 
รู ้สุขรู ้ทุกข์ แค่นี้ก็ถือเป็นฐานของผู้ที่จะฝึกจิตได้แล้ว แต่ถ้าจิต 
อยู่ในระดับที่รู้ว่าสุขทุกข์เกิดมาจากจิตใจ แล้วต้องการฝึก ต้องการ 
แก้ไข ต้องการรู้ความจริงของความทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ วิธีดับทุกข์ 
และสภาพทกุข์ทีด่บัไปแบบถาวรว่าเป็นเช่นไร กย็ิง่จะง่าย เพราะจติ
เป็นสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้ว



38

ก	า	ร	รู้	ธ	ร	ร	ม	แ	บ	บ	รู้	แ	จ้	ง

คุณสมบัติของผู้ฝึก

นอกจากจะต้องแสวงหาครฝึูกและกลัยาณมติรทีรู่แ้ละช�านาญ 
จริงๆ แล้ว ผู้ฝึกอาจจะต้องมีคุณธรรม ไม่ว่าก่อนหรือขณะปฏิบัติ 
ซึ่งเรียกว่า อินทรีย์ ๕ ประการที่ผู้ฝึกจะต้องมี แต่บางแห่งท่าน 
ก็เรียก พละ คือก�าลัง ๕ ประการได้แก่

๑. ศรัทธา เป็นผู้มีเหตุผล
๒. วิริยะ  กล้าพิสูจน์ ไม่กลัวทุกข์
๓. สติ   รู้สึกตัวอยู่เสมอ รู้จักการก�าหนดรู้ ระลึกรู้ได้
๔. สมาธิ  จิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ในการกระท�า ตั้งใจมั่นได้ 

       อย่างต่อเนื่อง
๕. ปัญญา ความเข้าใจในอารมณ์สิง่ทีป่รากฏหรอืดธูรรมารมณ์ 

       ได้ ดูความคิดปรุงแต่งเป็น
ก�าลัง ๕ (ภาษาพระเรียกว่า พละ ๕) นี้ ผู้ฝึกสามารถน�ามา 

เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณธรรมของตัวเองให้ลึกลงไปอีกได้ 
ในฐานะที่ผู้นั้นเป็นคนจริงจังกับการฝึก หรือเป็นคนเก่าเคยฝึกมา 
บ้างแล้ว



39

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

คุณสมบัติที่จะรู้ได้ไว

๑.  เป็นผูม้ศีรทัธา มสีจัจะต่อการปฏบิตั ิระเบยีบวนิยั อ่อนน้อม 
  ถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์

๒. เป็นผู้มีโรคน้อย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
๓. เป็นผูไ้ม่โอ้อวด ไม่มมีารยาสาไถยอวดดือ้ถอืด ีอวดยศฐา 

  บรรดาศักดิ์ อวดความรู้ความสามารถ ชอบสร้างเงื่อนไข
๔.  เป็นผูป้รารภความเพยีรสม�า่เสมอ ดกูายดจูติอยูเ่ป็นประจ�า
๕.  เป็นผู้มีปัญญา เจาะแทงทะลุกิเลส เห็นอาการเกิดดับ 

  (จตุปูปาตญาณ) ได้ จะให้ดต้ีองมคีร ูและสิง่ส�าคญัคอื มี 
  กลัยาณมติรผู้รู้จริง ฉลาดในอุบายคอยชี้แนะ

นอกจากนี้แม้เราประสงค์จะฝึกฝนกับครูอาจารย์สถานที่ใด 
ก็ยิ่งควรให้ศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบกติกา 
ของส�านักนั้นๆ ด้วย เช่น การนุ่งห่ม ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ฯลฯ 
เพราะจะสะดวกในการปรับตัว แต่หากจะฝึกเอง ด้วยมีความมั่นใจ 
เข้าใจถูกต้องดีแล้วก็สามารถท�าได้

แต่ในทีน่ี ้ขอแนะน�าให้ผูใ้หม่ควรต้องมกีลัยาณมติร หรอืควร 
ไปรับการฝึกในส�านักที่มีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึก 
เสียก่อน จะได้ไม่เสียเวลา ไม่ปลิโพธเรื่องปัจจัยแวดล้อม มีเพื่อน 
ผู้ปฏิบัติ บางแห่งจะมีการแสดงธรรมเช้า-เย็น เป็นการซักซ้อม 
เส้นทางอารมณ์ มีผู้ตรวจสอบให้ และที่ส�าคัญคือจะไม่หลงทาง 
ตดิสงบ ตดิปีต ิตดินมิติ ตดิความรู ้ตดิความสขุทีเ่รยีกว่าวปัิสสน-ู 
ปกิเลส ดูครูอาจารย์ปฏิบัติให้เป็นแนวทาง สร้างอุบายให้ก�าลังใจ 
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ในการศึกษาต่อ รู้สังเกตอารมณ์ได้ง่าย ไม่เสียเวลา 
เส้นทางของจิตนั้นสลับซับซ้อนด้วยมายา ง่ายต่อการพลัด 

หลง เหมือนดังเช่นการขับรถไปในที่ใดที่หนึ่ง ที่ซึ่งเราไม่เคยไป 
แม้จะถามใคร ความไม่แน่ใจกย็งัเกดิขึน้ แต่หากมผีูรู้จ้รงินัง่เคยีงข้าง 
ไปด้วย หรอืล่วงหน้าให้เราตามกนัไปตดิๆ ย่อมจะง่ายและปลอดภยั
กว่า เพราะความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ส�าคัญมาก

การฝึกฝนด้วยตนเอง

ปฏิบัติผิด ปฏิบัติถูก หรือการที่เราจะเรียนรู ้สิ่งใดก็ตาม 
โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม หากต้องการความรู้ที่บริสุทธิ์ จะต้อง 
ไม่เอาตวัเองหรอืผูอ้ืน่เป็นทีต่ัง้ แต่จะเอาธรรมเป็นทีต่ัง้คอื ท�าเพือ่ท�า 
ท�าโดยไม่หวัง ไม่เอา ไม่เป็น เพียงเพื่อรู้  เพียงเพื่ออาศัยความรู้ 
หรือผลของการปฏิบัติ การท�าเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตัวเองในที่นี้ เป็น 
การท�าโดยมุ่งผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแอบแฝง เช่น เพื่อ 
ลาภสักการะ เสียงสรรเสริญเยินยอ อิทธิปาฏิหาริย์ ความขลัง 
ศักดิ์สิทธิ์ คุณไสย หรือเพื่อหวังความเป็นเทพนิกาย ความสุข 
สบายจากสมาธินิมิตอะไรสักอย่าง...ความรู้ในวิปัสสนู ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
จัดอยู ่ในอภิสังขารมาร เป็นอุปสรรค การตั้งจิตไว้ผิด ผลการ 
ปฏิบัติก็ผิด
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สิ่งที่พึงระวัง

- ตั้งใจจะฝึกวิปัสสนา แต่ก็กลายเป็นสมถะ
- ตั้งใจจะตามดูจิต กลับเข้าไปอยู่ในความคิด
- ตั้งใจฝึกจิต แต่ติดอยู่กับความสงบ
- ตั้งใจจะให้เกิดปัญญาโลกุตตระ กลายเป็นปัญญาโลกียะ
- ตั้งใจจะออกจากกิเลส แต่กลับหลงเข้าไปอยู่ในกิเลส
- ตั้งใจจะสงบแบบรู้ แต่กลายเป็นการสะกดจิตตัวเอง
- ตัง้ใจจะละอตัตา แต่เป็นการเพิม่อตัตาหรอืได้อตัตาตวัใหม่ 

  ก็มี
- ตั้งใจจะปฏิบัติแบบพุทธ แต่ปฏิบัติแบบพราหมณ์ เป็น 

  คนทรงเจ้าเข้าผีไปเลยก็มี
- ฝึกให้เห็นตัวเองกลายเป็นเห็นเทวดาไปก็มี บางทีหลง 

  ตัวเองถึงกับตั้งตัวเป็นเกจิเจ้าลัทธิสั่งสอนผู้คนไปเลยก็มี
- บางคนฝึกผดิวธิ ีผดิแบบ ผดิขัน้ตอน ถงึกลบัชอ็กสตแิตก 

  แบบกู่ไม่กลับก็มี
อาการดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นแต่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติแบบเอาจริง 

เอาจังเคร่งเครียดเท่านั้น คือถ้าท�าถูกก็ดีไปแต่ถ้าผิดก็เสียคน ส่วน 
ผู้ปฏิบัติบ้างเล็กๆ น้อยๆ หรือฝึกพอเป็นนิสัยปัจจัย ก็ไม่ค่อย 
มีปัญหาเพราะยังอยู่ในช่วงของการตามใจตนเอง แม้จะมีอุปนิสัย 
แต่ก็จะเป็นคนไร้สาระอยู่เช่นเดิม

แม้ผู ้ปฏิบัติถูกทางแล้วก็ไม่วายถูกอวิชชา ตัณหา มานะ 
ทิฏฐิเข้าแทรก ติดอารมณ์วิปัสสนูปกิเลสได้  เหตุเพราะคนเรามี
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ความอยากเป็นทุนเดิมอยู ่แล้ว ท�าอะไรจะหวังผลเป็นรูปธรรม 
ท�าแบบแข่งขนั หลงใหลในความแปลกใหม่ของปรากฏการณ์ทางจติ 
หวังในสุขภาพกายที่ดีขึ้น ท�าเพื่อจะเอาจะมีจะเป็นให้ได้ ไม่ได้ท�า 
ไปเฉยๆ ท�าไปสักแต่ว่า ท�าเพียงเพื่อรู ้เท่านั้น จึงใคร่แนะน�าให้ 
อยู่ฝึกกับกัลยาณมิตรผู้รู้จะดีกว่า

การที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองได้ บุคคลนั้นจะต้องมีอินทรีย์ที่ 
แก่กล้ามากๆ หากไม่แล้ว ก็ไม่อาจพ้นนิวรณธรรมอันเป็นกิเลส 
ด่านแรกของการฝึกฝนจิตไปได้เลย เพราะจะไม่มีครูบาอาจารย์ 
คอยชี้แนะ กระตุ้นเตือน ป้อนอุบายธรรมในการต่อสู้เรียนรู้ ความ 
ขี้เกียจ หดหู่ ท้อถอย ฟุ้งซ่านกับความสงสัย จะยังเกิดกับจิตของ 
นักปฏิบัติ สุดท้ายก็คือไม่ได้ผลอะไร ดังนั้นผู้ปฏิบัติจ�าเป็นต้อง 
เป็นคนจริงจังถูกต้อง เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจริงๆ จึงจะรู้ของจริงได้

ปริยัติจ�าเป็นแค่ไหน

เรือ่งของปรยิตั ิคอืการเรยีนรูข้้อมลูภาคทฤษฎ ีนบัว่าเป็นสิง่ที่ 
จ�าเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะข้อมลูทีถ่กูและตรงจรงิๆ จะส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติได้ถูกต้องรวดเร็ว หลักปริยัติในพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่น 
สาระส�าคัญที่ควรศึกษาคือ  โพธิป ักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔, อิทธิบาท ๔, สัมมัปปธาน ๔, อินทรีย์ ๕, 
พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, อรยิมรรค ๘, นีค่อืธรรมทีต่รงไปเพือ่ความ 
รู ้แจ้ง ซึ่งแต่ละหมวดก็จะอธิบายถึงคุณธรรมหรือคุณลักษณะ 
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ของใจที่ผู ้เดินทางสายนี้ต้องมี และต้องพัฒนาทั้งปริมาณและ 
คุณภาพ แต่สรุปก็รวมลงในเป้าหมายอันเดียวกันคือ ปฏิบัติเพื่อ 
ดับทุกข์ที่เป็นอวิชชาในใจมนุษย์เราเท่านั้น แต่จะเน้นย�้าใจความ 
ส�าคัญ ในมุมมองที่ต่างกัน ต่างกรรม ต่างวาระ วุฒิภาวะ บุคคล 
ต่างอุปนิสัยเหตุปัจจัย

ทฤษฎีหรือต�ารา
น่าจะมีตัวตนในปัจจุบัน

อีกอย่างเรื่องของทฤษฎีหรือต�ารา หากเป็นไปได้ อยากให้ 
เสาะแสวงหาต�าราที่มีชีวิตชีวามีตัวตนสัมผัสได้  เคลื่อนไหวได้ 
จะดีกว่า เพราะจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ศึกษาได้ชัดเจน หมายถึง 
สปุฏปัินโนบคุคล มอีาจาระปฏปิทาเป็นไปโดยธรรมทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 
สมัย เพราะแม้เพียงอยู่ใกล้ จิตใจก็อาจได้รับการขัดเกลาแล้ว 
ตวัอย่างทีด่มีค่ีากว่าค�าพดู อ่านต�าราพนัเล่มหรอืจะสูเ้ตม็ใจท�าตาม 

ครั้งเดียว

แม้ศกึษาต�ารากอ็ย่าให้มากจนเฝือเกนิความจ�าเป็น สิง่ทีถ่กูใจ 
อาจไม่ใช่ธรรมก็ได้ รู้มากยากนาน รู้น้อยพลอยร�าคาญ สู้ไม่รู้อะไร 
เลยอยู่กับจิตเดิมๆ ที่ปกตินั่นแหละดีแล้ว และที่ส�าคัญ ทฤษฎีคือ 
ฉลากยา เพียงแนะน�าการกินยาเท่านั้น อย่าเผลอคิดว่าเป็นตัวยา 
อย่าหลงกินฉลาก อย่าเพลินกับการอ่านให้เสียเวลา จงรีบทานยา 
โดยไว
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ต�าราที่แท้

สุดท้ายตัวเราคือกายและจิตนี่แหละ คือต�าราที่ส�าคัญ ซึ่งเรา 
จะต้องอ่านอย่างแท้จริง เป็นต�าราภายในหรือพระไตรปิฎกโดยแท้ 
เพียงแค่หาคนสอนวิธีอ่านเท่านั้น จะได้ประหยัดเวลา เพราะอายุ 
ชีวิตนี้สั้นนัก หากมัวเพลินสนใจอ่านแต่แผนที่อยู ่ ก็ไม่รู ้เมื่อไร 
จะได้ออกเดนิทาง แต่อย่างไรกต็าม หากพจิารณาธรรมทีพ่ระพทุธ-
องค์ทรงสอนมากที่สุดคือ ความไม่ประมาท

“....เธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด คือให้มีสติ 
สมบูรณ์ สู่ความเป็นเสขะและอเสขะบุคคล หรือ พระอรหันต์... 
เธอจงมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิด... ทุกอิริยาบทเถิด จงอย่าละสติที่เป็นไป 
ในกาย... สตเิฝ้าพนิจิไม่เยือ่ใยในกาม ย่อมเหน็ธรรมโดยชอบ... ผูม้ี 
สติปัฏฐานเป็นอารมณ์ ย่อมเข้าถึงวิมุติหมดสิ้นอาสวะ สู่ปรินิพพาน 
ถึงที่สุดแห่งทุกข์

ผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ให้บรบิรูณ์ ย่อมยงัโพชฌงค์ให้บรบิรูณ์ 
ได้ ผูเ้จรญิโพชฌงค์ให้บรบิรูณ์ได้ย่อมยงัเจโตวมิตุ ิและปัญญาวมิตุิ 
ให้บริบูรณ์ได้ดังนี้แล...”



45

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

ฐาน  ๔  คือ 
อุบายระลึกรู้เพื่อการเกิดวิปัสสนา

๑. ระลึกรู้อาการกาย เช่น ลมหายใจ ยืน เดิน นั่ง นอน 
  คู้ เหยียด อวัยวะ ฯลฯ

๒. ระลึกรู้อยู่กับเวทนา เช่น เจ็บป่วย เมื่อย หิว ฯลฯ
๓. ระลกึรูอ้ยูก่บัจติ จติคดิหรอืไม่คดิ ปรงุแต่งหรอืไม่ปรงุแต่ง 

  ฯลฯ
๔. ระลึกรู้อยู่กับธรรม รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิต เช่น นิวรณ์ 

  โลภะ โทสะ โมหะ ง่วง ไม่ง่วง สงบหรือไม่สงบ ปีติ 
  ปล่อยวาง หลุดพ้น ไม่หลุดพ้น ฯลฯ

สติปัฏฐานในอริยมรรค หมายถึงความรู ้สึกตัวทั่วพร้อม 
การรู้เห็นอารมณ์ที่ปรากฏในจิต แต่ส�าหรับผู้ฝึกใหม่ ควรท�าความ 
เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ สติคือความระลึกได้ ความรู้ตัว เป็นอาการหนึ่ง 
ของจิต ที่รับรู้การผัสสะที่จงใจชัดแจ้ง หรือมีเจตนาก�ากับรับรู้เฉยๆ 
รู้แล้ววาง
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อุปนิสัยของจิตที่เอื้อต่อการเกิดสติ

การรู้แบบบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งคิดต่อด้วยอวิชชา ตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ ให้รู้สักแต่ว่ารู้ แล้วปล่อยไป ให้กลับมาเริ่มรับรู้ใหม่ 
อย่าให้สภาวธรรมนั้นๆ เป็นตัวตน หากถามว่าทุกชีวิตมีสติหรือไม่ 
ก็คงตอบแบบอุปมาได้ดังคนที่มีเงินทอง แต่เวลาเจ็บป่วยกลับ 
ไม่ยอมรักษา ปล่อยตัวเองเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น เราจะเรียกเขาว่า 
มีเงินหรือไม่ เพราะมีเงินก็เหมือนไม่มีเงิน มันไม่ได้สร้างประโยชน์ 
ให้กับตัวเองเลย เช่นเดียวกับคนที่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์ จมอยู่ 
ในอารมณ์ปรงุแต่ง ไม่รูเ้ท่าทนัสงัขาร จะถอืว่าเป็นชวีติทีม่สีตหิรอืไม่  
ส�าหรับอุปนิสัยที่เอื้อต่อการเกิดสติมีดังนี้

๑. ชอบอยู่อย่างสงบ วิเวก สันโดษ เรียบง่าย ปล่อยวาง 
  ไม่สะสมความทุกข์รายวัน

๒. เป็นผู้มีหิริ โอตตัปปะ คือ ละอายชั่วกลัวบาป
๓. เหน็ภยัในวฏัสงสาร การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย อยูเ่ป็นประจ�า
๔. มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือน ชักน�า ชี้แนะ
๕. มีการฝึกก�าหนดรู้ทุกข์อย่างจริงจัง
๖. เป็นคนมีเหตุผล รู้จักสังเกต มีโยนิโสมนสิการ
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เป้าหมายแก่นสาร
การประพฤติพรหมจรรย์

เมือ่ครัง้ทีท่่านพระโพธธิรรมหรอืทีเ่รารูจ้กักนัในนาม ปรมาจารย์ 
ตั๊กม้อ เป็นปฐมปรมาจารย์ชาวอินเดีย ผู้น�าพระพุทธศาสนานิกาย 
ธยานะเข้าไปเผยแผ่และประดิษฐานในประเทศจีน เป็นเวลานาน 
ถึง ๙ ปี มีสานุศิษย์มากมายที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากท่าน 
โดยเฉพาะประธานสาขาหัวหน้าส�านักต่างๆ 

ก่อนที่ท่านจะกลับอินเดีย ได้เรียกศิษย์ทั้งหลายที่เห็นว่า 
ได้รบัการยอมรบัจากหมูค่ณะ เข้ามารบัการไต่สวนทวนถามเกีย่วกบั 
พระธรรมทีแ่ต่ละคนได้เพยีรปฏบิตักินัมา หรอืทีเ่รยีกกนัในปัจจบุนั 
ว่า นี่คือการสอบอารมณ์ ค�าถามที่น�ามาสอบก็คือ “ธรรมะที่แท้ 
คืออะไร”

ศษิย์ชัน้แถวหน้าชือ่ ดโูฟก ุตอบว่า “สิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการยอมรบั 
และปฏเิสธนัน่แหละคอืธรรมะทีแ่ท้จรงิ” ท่านโพธธิรรมได้กล่าวขึน้ 
ว่า ตอบได้ถกู นีฉ่นัให้หนงัแกไป..อนันีเ้ป็นค�าตอบพืน้ๆ ระดบัหนงั

คนทีส่องเป็นแม่ชชีือ่โซจ ิตอบว่า “สิง่ทีเ่หน็แจ้งแค่ครัง้เดยีว 
แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นคือธรรมะแท้” 
ท่านโพธิธรรมก็ได้กล่าวขึ้นว่า นี่ก็ถูก แกได้เนื้อของฉันไป...นี่เป็น 
ค�าตอบที่ลึกเข้ามาหน่อย เป็นค�าตอบระดับเนื้อ

ศิษย์คนที่สาม ได้ยืนขึ้นด้วยอาการแห่งความส�ารวม แล้ว 
กล่าวขึ้นว่า “ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริง” 
ท่านโพธิธรรมได้เฉลยค�าตอบของท่านไว้ว่า นี่ก็ถูกอีกเหมือนกัน 
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เอากระดูกไปก็แล้วกัน นี่เป็นค�าตอบที่ลึกยิ่งกว่าสองอันดับแรก 
ลึกระดับกระดูก

ศษิย์คนทีส่ี ่คนสดุท้ายชือ่ฮยุค้อ ได้ค่อยๆ ยนืขึน้แล้วหบุปาก 
ไม่พดูไม่จาอะไร แถมยงัเม้มปากให้ลกึลงไปอกีเหมอืนกบัจะบอกว่า 
นี่เป็นการตอบค�าถามที่แสดงออกมาไม่ได้ทางค�าพูด “การนิ่งที่สุด 
นี่แหละคือธรรมะที่แท้จริง” ท่านโพธิธรรมได้กล่าวขึ้นท่ามกลาง 
ความเงยีบนัน้ว่า นีเ่ป็นค�าตอบทีถ่กูทีส่ดุ แกได้ไขกระดกูของฉนัไป 
ไขหรือเยื่อกระดูกนี้อยู่ลึกสุด

จากค�าสอนเรื่องท�านองเนื้อติดกระดูกที่ปรากฏในนิทานเซน 
น่าจะท�าให้เราได้เข้าใจเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจาก 
ทีม่อียูเ่ดมิได้บ้างไม่มากกน้็อย และในจฬูสาโรปมสตูร ทีพ่ระพทุธ-
องค์ได้ทรงแสดงไว้ ณ เชตวนาราม เมืองสาวัตถี แก่ปิงคลโกจฉะ 
พราหมณ์ผู้เข้าเฝ้าในขณะนั้น ตรัสถึงเป้าหมายของการประพฤติ 
พรหมจรรย์นีค้อื อกปุปา เจโตวมิตุ ิจติหลดุพ้นจากกเิลสทีไ่ม่ก�าเรบิ 
และแม้ที่ทรงแสดง ณ เขาคิชฌกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ แก่พระสงฆ์ 
สาวกทั้งหลายก็มีเป้าหมายใจความเป็นอย่างเดียวกัน

“ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้  เราไม่ได้ประพฤติเพื่อหวัง 
หลอกลวงคนให้นับถือ มิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวาร มิใช่หวัง
อานิสงส์ที่เป็นลาภสักการะเสียงสรรเสริญ มุ ่งหวังความได้เป็น 
เจ้าลัทธิ หรือความเป็นผู้สามารถล้มล้างลัทธิอื่น และไม่ใช่เพื่อให้ 
ชนทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นก็หามิได้”

“ภิกษุทั้งหลาย ที่แท้พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติเพื่อส�ารวม 
เพื่อละ เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับสนิทแห่งทุกข์”
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“ภกิษทุัง้หลาย พรหมจรรย์นี ้มใิช่มลีาภสกัการะเสยีงสรรเสรญิ 
เป็นอานิสงส์ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความ 
ถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญา 
เป็นอานิสงส์ มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอานิสงส์”

“ภิกษุทั้งหลาย ก็เจโตวิมุติ ที่ไม่ก�าเริบอันใดมีอยู่ พรหม- 
จรรย์นี้มีเจโตวิมุตินั่นแหละเป็นผลที่มุ่งหมาย เจโตวิมุตินั่นแหละ 
เป็นเป้าหมายผลสุดท้ายของพรหมจรรย์นี้”

กลุ่มชนผู้ประพฤติธรรม สมาทานถือการปฏิบัติในธรรมวินัย 
นี้แล้ว สิ่งที่จะปรากฏเกิดขึ้นตามมาก็คือ ลาภสักการะชื่อเสียง 
ความสมบูรณ์แห่งศีล ความสมบูรณ์แห่งสมาธิ ความสมบูรณ์แห่ง 
ปัญญาหรือญาณทัศนะ ซึ่งหากไม่แยบคายจะท�าให้หลงยึดติดอยู่ 
แต่ในคุณธรรมชั้นต้นๆ ดังที่กล่าวมานี้ หลงยกตนข่มท่านโดย 
ไม่รู ้ตัว แต่ความจริงแล้ว คุณธรรมที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าปัญญา 
หรือญาณทัศนะนั้นคือวิมุติ ความหลุดพ้นแห่งใจที่ไม่ก�าเริบใดๆ 
ทั้งสิ้น สรุปคือความดับสนิทแห่งทุกข์ในใจนั่นแหละคือเป้าหมาย

ท่านอุปมาดั่งบุคคลที่เข้าไปสู่ป่าแล้วปรารถนาที่จะได้แก่นไม้ 
ก็สามารถตัดเอาแก่นไม้ไปได้ ไม่หลงออกนอกประเด็นเป้าหมาย

ลาภสักการะชื่อเสียง เปรียบได้ดังกิ่งไม้หรือใบไม้

ความสมบูรณ์แห่งศีล เปรียบได้ดังสะเก็ดไม้

ความสมบูรณ์แห่งสมาธิ เปรียบได้ดังเปลือกไม้

ปัญญาหรือญาณทัศนะ เปรียบได้ดังกระพี้ไม้

ความหลดุพ้นแห่งใจอนัไม่กลบัก�าเรบิ เปรยีบได้ดงัแก่นไม้
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เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ในหลักธรรมที่ถือเป็นแก่น 
ค�าสอนของพระพุทธศาสนา จึงขอประมวลมาอธิบายให้เห็นภาพ 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน หมายถึงการระลึกรู้อยู่กับฐาน ๔ อย่าง
  ๑.๑. ระลึกรู ้กาย ๖ ลักษณะ หมายถึง ระลึกรู ้การ 

  เคลื่อนไหวของกาย เช่น
  - ระลึกรู้อยู่กับอาการของลมหายใจ
  - ระลึกรู้อาการเคลื่อนไหวของอิริยาบถใหญ่
  - ระลึกรู้อาการเคลื่อนไหวของอิริยาบถย่อย
  - ระลึกรู้อาการความเป็นปฏิกูล (ไม่งาม) ของร่างกาย
  - ระลกึรูอ้ยูก่บัธาต ุ๔ (รูโ้ดยความเป็นธาตตุามธรรมชาต ิ๔ 

     ได้แก่ ดิน น�้า ลม ไฟ)
  - ระลึกรู้กายนี้ดุจซากศพในป่าช้าทั้ง ๙ 
  ๑.๒ ระลึกรู้เวทนา ๙ ลักษณะ หมายถึงการดูเวทนา 

ที่ปรากฏกับกาย เช่น สุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ มีเหยื่อล่อหรือไม่มี 
ให้รูเ้หน็สิง่ทีเ่กดิขึน้เฉยๆ อย่าให้จติปรงุแต่งตามคอือย่าเสวยเวทนา

หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
โพธิปักขิยธรรม	๓๗	ประการ	
ธรรมที่โบยบินสู่การตรัสรู้
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  ๑.๓ ระลกึรูจ้ติ ๑๖ ลกัษณะ หมายถงึ ให้รูว่้าจติมรีาคะ 
โทสะ โมหะ หดหู่ ฟุ ้งซ่าน ตั้งมั่น หลุดพ้นหรือไม่ ให้ดูเฉยๆ 
เห็นแล้ววาง เริ่มต้นดูใหม่ ท�าอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ 

  ๑.๔ ระลึกรู้ธรรม ๕ ลักษณะ ค�าว่าธรรม หมายถึงสิ่งที่
ปรากฏในจิต เพราะปกติจิตจะเฉยๆ ว่างๆ ได้แก่

  -  ระลกึรูน้วิรณ์ ๕ ดอูารมณ์ทีเ่ป็นเครือ่งกางกัน้จติไม่ให้ 
    ปกติ

  -  ระลึกรู ้อุปาทานขันธ์ ๕ ดูการยึดติดกับขันธ์ ๕ นั้น 
    เป็นอย่างไร คอืเมือ่ความคดิเกดิขึน้ จติเข้าไปหลงยดึ 
    เป็นตัวตนตอนไหน

  - ระลึกรู้อายตนะและการกระทบผัสสะว่าเกิดอารมณ์ 
    ได้อย่างไร ทุกข์เกิดตรงขณะไหน

  -  ระลึกรู้โพชฌงค์ ๗ ดูอาการที่อารมณ์อยู่กับปัจจุบัน 
    ได้อย่างไร องค์ประกอบที่น�าไปสู่การรู้แจ้งนั้นเป็น 
    อย่างไร มีอยู่ในจิตหรือไม่

  -  ระลกึรูอ้รยิสจั ๔ ดคูวามจรงิขัน้สงูของชวีติอนัประเสรฐิ 
    ว่าเป็นอย่างไร เช่น ดูความทุกข์ ดูเหตุเกิดทุกข์ ดู 
    ความดับไปของทุกข์ เหตุปัจจัยที่ท�าให้ทุกข์ดับ

สุดท้ายคือการยืนยันรับรองผลการปฏิบัติ หากปฏิบัติตาม  
จะให้ผลได้ภายในระยะเวลาเพียง ๗ ปี ๗ เดือน หรือ ๗ วัน 
ผู้ปฏิบัติพึงหวังผล ๒ ประการ คือเป็นพระอรหันต์ หรือไม่ก็เป็น 
พระอนาคามีในปัจจุบันชาตินี้โดยไม่ต้องสงสัย
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๒. สัมมัปปธาน ๔ หมายถึงการตั้งจิตให้ถูกต้อง ๔ 
  ๑. สังวรปธาน ส�ารวมอินทรีย์ 
  ๒. ภาวนาปธาน เฝ้าเพียรเพ่งเผากิเลส
  ๓. อนุรักขนาปธาน ตามรักษาจิต
  ๔. ปหานปธาน มีปัญญาประหารและท�าลายอกุศล 

    ทั้งหลาย

๓. อิทธิบาท ๔ คุณธรรมน�าสู่ความส�าเร็จ ๔ อย่าง
  ๑. ฉันทะ พอใจ ท�าด้วยใจ
  ๒. วิริยะ ขยันท�า กล้าท�า
  ๓. จิตตะ ท�าด้วยความสนใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น เต็มใจ
  ๔. วมิงัสา รูจ้กัตรองเลอืกเอาแต่เนือ้ๆ เอาแต่สาระ รูจ้กั 

    สลดัความคดิปรงุแต่งทิง้ได้ อยูก่บัใจทีบ่รสิทุธิล้์วนๆ 

๔. อินทรีย์ ๕ หลักธรรมน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ ๕ อย่าง
  ๑.  ศรทัธา ความเป็นผูม้เีหตผุล รูจ้กัเชือ่ฟังผูอ้ืน่ ยอมรบั 

    ในสิ่งที่ถูกที่ควร ไม่เป็นคนดื้อรั้น ไม่ฟังอะไรกับ 
    ใครเลย 

  ๒. วริยิะ ความกล้า ความขยนั ไม่กลวัทกุข์ กล้าด ูกล้า 
    ศึกษา

  ๓. สติ ความระลึกรู้ การสังเกต
  ๔. สมาธ ิความตัง้ใจมัน่ ความต่อเนือ่งของความรูส้กึตวั
  ๕. ปัญญา ความรอบรู้ปรากฏการณ์ในกายและจิตอย่าง 

    ต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง
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๕. พละ ๕ หัวข้อธรรมในพละ ๕ เหมือนอินทรีย์ ๕ ต่าง
เฉพาะการใช้งาน คือ อินทรีย์จะเน้นความเป็นใหญ่ในหน้าที่ แต่
พละจะเน้นก�าลังความทุ่มเทที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

๖. โพชฌงค์ ๗ ธรรมที่เป็นองค์ประกอบเพื่อการรู้แจ้ง
  ๑. สติ ความระลึกรู้ ความรู้ตัว
  ๒. ธัมมวิจยะ ความรู้สึกสังเกต สอดส่องปรากฏการณ์ 

    ที่เกิดกับกายและจิต
  ๓. วิริยะ ความกล้า ความขยัน ไม่กลัวทุกข์
  ๔. ปีติ ความอิ่มเอิบใจ ความโล่งใจ
  ๕. ปัสสัทธิ ความสงบ เบาใจ
  ๖. สมาธ ิความทีจ่ติตัง้มัน่ ไม่หวัน่ไหวต่ออารมณ์ทีก่ระทบ
  ๗. อุเบกขา ความปล่อยวางอารมณ์พอใจไม่พอใจได้

๗. อริยมรรคมีองค์ ๘ หนทางสู่ความประเสริฐ ทางสู่ความ
ไม่มีทุกข์ หนทางไปไกลจากกิเลส

  ๑. สัมมาทิฏฐิ มีสติเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม ตาม 
    ความเป็นจริง เห็นสักแต่ว่าเห็น การเกิดขึ้นตั้งอยู่ 
    ดบัไปเป็นธรรมดา เหน็โลกว่างจากอตัตา อตันยีา อยู่ 
    โดยปกติ เรียกว่าเห็นถูกเห็นตรง

  ๒. สัมมาสังกัปปะ คิดถูก คิดชอบ คิดไม่เบียดเบียน 
    ไม่พยาบาท คิดออกจากกาม

  ๓. สัมมาวาจา พูดถูก พูดชอบ ไม่พูดเท็จ ค�าหยาบ 
    ส่อเสียด เพ้อเจ้อ
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  ๔. สัมมากัมมันตะ ท�าการงานชอบ เว้นฆ่าสัตว์  เว้น 
    ลกัทรพัย์ ประพฤตผิดิในกาม เว้นการเสพของมนึเมา

  ๕. สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพชอบ งดอาชีพทุจริตผิด 
    ศีลธรรม อาชีพที่เป็นปัจจัยให้สะสมความโลภโกรธ 
    หลง

  ๖. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรประคองจิต 
    เพียรตั้งจิตละอกุศล ประกอบกุศลให้บริบูรณ์

  ๗. สัมมาสติ ระลึกรู้ในกาย เวทนา จิต ธรรม ไม่ให้ 
    ความพอใจความไม่พอใจอาศัยจิตเกิด

  ๘. สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจมัน่ชอบ ละทกุข์ ละสขุเสยีได้ 
    มีสติที่บริสุทธิ์ วางใจเป็นกลาง รู้เห็นทุกสิ่งตามความ 
    เป็นจริง

ธรรมทัง้ ๓๗ ประการนี ้เป็นไปเพือ่การรูแ้จ้งโดยฝ่ายเดยีว

แต่ละหมวดจะอธบิายในเป้าหมายอนัเดยีวกนั หากพจิารณาดจูาก

จิตแล้ว แทบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลย

อุปมาโพธิปักขิยธรรม

โพธิปักขิยธรรม เหมือนบริษัทรถยนต์ซึ่งมีบริษัทในเครือ 
อีก ๗ แห่ง นิพพานคือเป้าหมายของการเดินทาง รถยนต์แต่ละ 
ยี่ห้อ คือยานพาหนะน�าสู่นิพพาน... ธรรมทั้ง ๓๗ ประการ คือ 
สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย์ ๕, พละ ๕, 
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โพชฌงค์ ๗, อริยมรรค ๘ ธรรมแต่ละหมวดเปรียบได้กับรถยนต์ 
แต่ละยีห้่อ ใครจะปฏบิตัติามธรรมกลุม่ไหน จะใช้รถยนต์ยีห้่ออะไร 
ก็ไปได้ทั้งนั้น  เพราะรถทุกคันก็จะมีหน้าที่ส่งผู ้โดยสารอยู ่แล้ว 
และไม่ว่าจะคันไหนก็จะมีอะไหล่ส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์ 
คล้ายๆ กัน หรือจะเหมือนกันด้วยซ�้าไป ต่างแต่อุปกรณ์ตกแต่ง 
เท่านั้น

ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่า จะน�าเอาค�าสอนอันไหนมาปฏิบัติ 
บ้าง ก่อนหลังอย่างไร ปฏิบัติตามธรรมหมวดไหนก็ได้ที่อยู่ในกลุ่ม 
ของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ นี้ แต่ให้เข้าใจถูกต้องตรงเป็นสัมมาทิฏฐิ 
จรงิๆ ถ้าจะให้ง่าย อย่าตคีวามเอาเอง ต้องไปหาผูรู้ท้ีผ่่านการพสิจูน์ 
ทฤษฎีนี้มาก่อนแล้ว

สุปฏิปันโนบุคคลนั่นแหละคือต�าราอันแท้จริง อันควรค่าแก่ 
การเรียนรู้อย่างยิ่ง เพราะท่านเหล่านั้นได้ผ่านหรือก�าลังใช้คุณธรรม 
นัน้เป็นยานพาหนะทางจติอยู ่ย่อมรูจ้กัรถ รูจ้กัเส้นทาง รูจ้กัเป้าหมาย 
ช�านาญในการขับขี่ ได้ประสบการณ์เดินทางเส้นนี้มาก่อนเรา หรือ 
หากว่าจะฝึกสอนให้คนอื่นขับขี่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะรู้เรื่อง 
ของพละ ของอินทรีย์ผู ้ที่จะเข้ารับการฝึกฝนดีว่า คุณธรรมคือ 
เครื่องยนต์เป็นเช่นไร รู้ว่าอะไหล่ตัวไหนที่เป็นของจริงของปลอม 
อันไหนควรเพิ่มเติม ควรเปลี่ยนถ่ายทิ้ง ควรขัดสนิม ซ่อมบ�ารุง 
รู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง ช่วงไหนควรขับขี่อย่างไร
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ธรรมทีเ่ป็นอปุสรรคขดัขวางจติไม่ให้เข้าถงึปัญญาสงูสดุ หรอือารมณ์ 
ที่คอยรบกวนจิตไม่ให้อยู่ในภาวะปกติได้ เรียกว่า “นิวรณ์” ซึ่ง 
ถือว่าเป็นอาหารของอวิชชาโดยแท้ หากต้องการดับอวิชชาก็ต้อง 
ท�าลายนิวรณ์ให้ได้ ซึ่งมีอยู่ ๕ อย่าง ได้แก่

๑. กามฉันทะ หมายถึง ความพอใจในกาม
๒. พยาปาทะ หมายถึง ความพยาบาท หงุดหงิด
๓. ถีนมิทธะ หมายถึง ความง่วงเหงาหาวนอน ไม่โปร่ง
๔. อทุธจัจกกุกจุจะ หมายถงึ ความฟุง้ซ่าน ร�าคาญใจ คดิมาก
๕. วิจิกิจฉา หมายถึง ความลังเลสงสัย ไม่แน่ใจ

นิ ว ร ณ์  
อ า ห า ร ข อ ง อ วิ ช ช า

๓
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แต่ในท�านองเดยีวกนั นวิรณ์ทีด่�ารงอยูไ่ด้กเ็พราะมอีาหาร 

หล่อเลี้ยงอยู่เช่นกัน ได้แก่

๑. ทจุรติ ๓ ได้แก่ กายทจุรติ ๓ วจทีจุรติ ๔ มโนทจุรติ ๓
๒. การไม่ส�ารวมอินทรีย์
๓. ไม่มีสติสัมปชัญญะ
๔. ไม่มีโยนิโสมนสิการ
๕. ไม่มีความศรัทธา
๖. ไม่ได้สดับธรรม
๗. ไม่คบสัตบุรุษ

มาร  ๕

ธรรม (อารมณ์) ทีเ่ป็นตวัขดัขวางการปฏบิตั ินอกจากนวิรณ์ 
แล้ว หากผู้ปฏิบัติจะพึงสังเกตให้ละเอียดจะพบอารมณ์อีก ๕ กลุ่ม 
ที่เป็นตัวขัดขวางความเจริญก้าวหน้า  เป็นอารมณ์ที่ละเอียดอีก 
ชัน้หนึง่ ซึง่ผูป้ฏบิตัมิกัชะล่าใจในอารมณ์เหล่านี ้เรยีก มาร ๕ ได้แก่

๑. ขันธมาร มารคือขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป  เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนมักเข้าใจว่า ขันธ์ ๕ เป็น 
ตัวตน เป็นที่ตั้งแห่งความสุข บ�ารุงรักษายิ่งๆ ขึ้นไป ปฏิบัติเพื่อ 
สุขภาพพลานามัยหายจากโรคภัยไข้เจ็บ อยากให้มันจีรังยั่งยืน 
โดยอ้างเหตุผลทางรูปกายไม่ต้องการเสวยเวทนา พยายามเน้น 
การบ�ารุงรักษา ไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ เลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพ 
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ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ชอบออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ต้องการ 
ความสุขอันประณีต จนเป็นเหตุให้การปฏิบัติย่อหย่อน และหยุด 
ความเพียรไปในที่สุด ขาดความก้าวหน้า

รวมถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยขณะท�าการปรารภความเพียร 
จนจิตสะดุดต้องหยุดความเพียร หันมาเอาใจใส่รูปขันธ์ ทั้งที่บางที 
ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่มันก็หลอกผู้ไม่เฉลียวใจได้

๒. กิเลสมาร มารคือกิเลส หมายถึงความเศร้าหมองในจิต 
หากปรงุแต่งมากๆ อกศุลธรรมครอบง�าจตินานๆ ความคดิความอยาก 
ก็จะติดค้างคาอยู่ในใจ ท�าให้เกิดความขุ่นมัวเศร้าหมอง อารมณ์ 
ปฏบิตัขิาดความต่อเนือ่ง มองไม่เหน็ความก้าวหน้าของตนเอง ถงึกบั 
ต้องท้อแท้ หยุดหรือเลิกราไปในที่สุด

แม้ความผูกพันในครอบครัว ลูกหลาน ทรัพย์สมบัติ หน้าที่ 
การงาน อดีต อนาคต ตัดไม่ขาด สลัดไม่หลุด ครุ่นคิดห่วงหน้า 
พะวงหลัง ทั้งๆ ที่ตั้งใจเต็มที่แล้ว แต่พอเจอมารด่านนี้เข้าให้แล้ว 
ก็ต้องยอมกลับไปรับใช้กิเลสตามเดิม

๓. เทวปุตตมาร มารคือ เทวดา หมายถึงความคิดดี ความ 
หวังดีต่อญาตมิิตรสังคม ซึ่งมักจะเกิดกับผู้ปฏิบัติมาบ้างแล้ว จิตจะ 
ปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีๆ มีโครงการเกิดขึ้นมากมายหลากหลาย

บางครั้ง เทวปุตตมารนี้ก็มาในรูปแบบสมมุติเทพ หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารบ้านเมือง ผู้ปกครองผู้บังคับบัญชา ไม่ให้โอกาส 
ไม่เห็นด้วย ไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต หรือผู้หวังดีน�าข่าวคราวที่อยู่ใน 
ความคิดความหวังความสนใจมาบอก แสดงตนว่าเป็นคนห่วงใย 
อยากพูดคุย ท�าให้หลุดจากอารมณ์ปัจจุบันได้ แม้จะเป็นอารมณ์ 
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ปฏบิตักิต็าม หากเกนิความถกูต้องพอดกีอ็าจท�าให้เกดิปัญหา ท�าให้ 
เราออกจากความคิดนั้นไม่ได้

๔. อภสิงัขารมาร มารคอืความคดิปรงุแต่งอย่างยิง่ ผูป้ฏบิตัิ 
ทีจ่ะก้าวมาถงึจดุนีไ้ด้ไม่ใช่เรือ่งง่าย หากไม่ได้ผ่านมารทัง้ ๓ มาก่อน 
ก็จะไม่มีโอกาสได้ประมือกับอภิสังขารมารเลย เพราะมารตัวนี้จะ 
เกิดขึ้นกับผู ้ปฏิบัติที่จิตหยั่งลงสู ่วิปัสสนาแล้วเท่านั้น เพราะนั่น 
คือการเข้าสู ่อาณาจักรของมารกลุ ่มนี้ คือเมื่อเรามีสติที่สามารถ 
ประคองจติให้อยูก่บัปัจจบุนัได้ระดบัหนึง่ ความรูแ้จ้งทีเ่ป็นวปัิสสนา 
อ่อนๆ หรืออารมณ์เบื้องต้นจะปรากฏขึ้น ท�าให้เกิดปัญญารู้รูปนาม 
ที่เป็นปัจจุบันธรรมชัดเจนมาก เป็นการประจักษ์แจ้งทางจิตหรือ 
ประสบการณ์ครัง้แรกในชวีติทีไ่ด้พบเจอ ช่วงนีจ้ะเกดิปัญญา ความรู้ 
ความเข้าใจในธรรม ที่ไม่รู ้ว่ามันหลั่งไหลมาจากไหน ท�าให้หลง 
เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นเหตุ 
ให้ไม่ก้าวหน้าในวิปัสสนาญาณต่อไป

๕. มัจจุมาร มารคือความตาย ทุกชีวิตล้วนต้องเผชิญกับ 
ความตายด้วยกันทั้งนั้น การท�าวิปัสสนาคือการเรียนรู้ชีวิตทั้งระบบ 
ทัง้ทีด่�ารงอยูใ่นปัจจบุนั และขณะก�าลงัสิน้ใจ ซึง่ก�าลงัเป็นบรรยากาศ 
ทีต้่องเผชญิกบัมจัจรุาช ผูป้ฏบิตัทิีพ่ฒันาจติได้ถงึระดบัสงูจะไม่รูส้กึ 
หวาดหวัน่พรัน่พรงึแต่อย่างใด กลบัจะยนิดด้ีวยซ�า้ เพราะความยดึมัน่ 
ถือมั่นในอัตตาตัวตน หรือในปรากฏการณ์มายาทางจิตใดๆ ล้วน
แจ่มแจ้งแล้ว ความตายจงึไม่มผีลต่อจติและความรูส้กึ บคุคลเหล่านี้ 
จะสามารถเดินเข้าไปในความตายเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดหรือตาย 
รู้วิธีตาย ความกลัวไม่มีในจิต ดูตัวเองตายได้เหมือนนั่งดูผู้อื่นตาย
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อีกนัยหนึ่ง ความตายทางด้านร่างกายก็เป็นอุปสรรคต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย ขณะที่เราก�าลังปรารภความเพียรยังไม่ไปหน้า 
มาหลัง กลับเกิดมัจจุราชเข้ามาช่วงชิงเอาชีวิตเราไปเสียก่อน 
ความตายทีเ่กดิกบัจติผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างก�าลงัฝึก จะหมายถงึการเลกิล้ม 
ความตัง้ใจ เปลีย่นความคดิ ท้อแท้ กลวัอารมณ์ หรอืการพลดัหลง 
เข้าสู ่สมาธิฌานสมาบัติแบบฤๅษีดาบส หลงเสวยสุขอยู่ในสมาธิ 
แบบสมถะ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการตายจากมรรคผลนิพพานเช่นกัน

กิเลสที่ผูกมัดใจไว้กับทุกข์

เรื่องของสังโยชน์  เป็นสภาวธรรมขั้นละเอียด ผู ้ เจริญ 
สตปัิฏฐานสีอ่ยูเ่ป็นประจ�า หากพฒันาได้ตามล�าดบัคอื กายานปัุสสนา 
ดูกายได้ เวทนานุปัสสนา ดูเวทนาก็ได้ จิตตานุปัสสนา ดูจิตก็ได้ 
ธมัมานปัุสสนา ดสูิง่ทีป่รากฏอยูใ่นจติกไ็ด้ พดูโดยสรปุคอื สามารถ 
ดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดได้โดยไม่หลงอารมณ์ รู ้รูปนาม รู ้ 
ไตรลักษณ์ รู้สมมุติ รู้ปรมัตถ์ จิตมั่นคงอยู่กับปัจจุบัน อย่างน้อย 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะหยั่งรู้อารมณ์ละเอียดเหล่านี้

สติที่รู ้ปรมัตถ์ได้แล้ว จะสามารถดูจิตในจิต ดูขันธ์ ๕ ที่ 
ปรากฏจากผัสสะทางอายตนะได้ ส่วนมากจิตจะราบเรียบเหมือน 
ทะเล หากมีคลื่นปรากฏบ้างก็เล็กน้อย เป็นช่วง เป็นบางจังหวะ 
ที่มีเหตุปัจจัยสิ่งเร้าเข้าประกอบให้เกิดอารมณ์บ้าง แต่ก็ง่ายต่อ 
การดับเพราะรู ้ เหตุปัจจัยชัดแล้ว ดังนั้นในช่วงนี้ ผู ้ปฏิบัติจึง 
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ค่อนข้างอิสระในการดูพอสมควร จิตไม่เพ่ง ไม่เผลอ ไม่อยาก 
ไม่ปวดหัวมึนศีรษะ หรือแน่นหน้าอกแต่อย่างใด จิตเป็นกลางๆ 
ในแต่ละอิริยาบถ เป็นสมาธิเองโดยธรรมชาติ รู้อริยสัจตามความ 
เป็นจริง

รูก้เิลสทีผ่กูใจคนไว้กบัความทกุข์ทีเ่รยีกว่าสงัโยชน์ รูอ้ารมณ์ 
ที่ดับได้แล้วและที่ดับไม่ได้ รู ้อะไรดับง่าย อะไรดับยาก กิเลส 
ส่วนไหนตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยอะไร เพราะความหมักหมมซับซ้อน 
ซ่อนเงื่อนอยู่ในจิตมานาน หยั่งรู้เห็นได้ยาก จึงเรียกธรรมกลุ่มนี้ว่า 
สังโยชน์บ้าง อนุสัยบ้าง อาสวธรรมบ้าง

หากผู้ปฏิบัติขาดความละเอียดแยบคาย ไม่เคยผ่านอารมณ์ 
วิปัสสนาระดับหนึ่งมาก่อน จะไม่รู้จักกิเลสกลุ่มนี้ได้เลย เพียงแค่ 
อาจมีสติดูอารมณ์นั้นบ้างบางเวลา และท�าได้ก็เฉพาะที่หยาบๆ 
เท่านั้น แต่จะไม่รู้แจ้งเด็ดขาดแบบอกุปปธรรม หรืออาจอยู่ได้โดย 
ใช้สมาธิข่มกิเลสไว้ อาศัยสมาธิข่มเวทนาไว้ อยู่ที่สงัดในวัดแค่ 
เพียงผู้เดียวบ้างไปวันๆ
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สังโยชน์  ๑๐

๑. สักกายทิฏฐิ ความส�าคัญมั่นหมายว่าขันธ์ ๕ เป็นของตน 
  คือ เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็น 
  ตัวตน สัตว์ บุคคล เรา เขา

๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจ
๓. สีลัพพตปรามาส ความยึดมั่นในศีล ข้อวัตร ประเพณี 

  พิธีกรรมที่สมาทานอย่างงมงาย
๔. กามราคะ ความก�าหนัด ความครุ่นคิดในกามราคะ
๕. ปฏิฆะ ความหงุดหงิดขัดเคือง
๖. รูปราคะ ความติดในรูป
๗. อรปูราคะ ความตดิใจในสมาธ ิหรอืตดิในอารมณ์ทีส่ขุสบาย
๘. มานะ ความส�าคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่
๙. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
  อวิชชา ความหลง ความไม่รู้จริง

ละสังโยชน์ ๓ คือคุณธรรมของพระโสดาบัน

ละสังโยชน์ ๓ กับท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้ คือ 
คุณธรรมของพระสกิทาคามี

ละสังโยชน์ ๓ ท�าราคะ โทสะ โมหะ และกามราคะ ปฏิฆะ 
สิ้นไปได้ คือคุณธรรมของพระอนาคามี

ละสงัโยชน์ ๑๐ คอื เป็นผูท้ีม่สีตสิมบรูณ์ เป็นคณุธรรมของ 
พระอรหันต์

๑๐.
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อุปมาคนว่ายน�้า  ๗  ประเภท

การเวียนว่ายในวัฏสงสาร คือการเวียนว่ายอยู่ในห้วงกิเลส 
ความคดิความอยาก ค�าพระเรยีก โอฆะ เวยีนว่ายอยูใ่นกาม เรยีก 
กาโมฆะ เวียนว่ายอยู่ในความคิดอยากมีอยากเป็น เรียก ภโวฆะ 
เวียนว่ายอยู่ในทิฏฐิ เรียก ทิฏโฐฆะ เวียนว่ายอยู่ในความไม่รู้แจ้ง 
ที่สุดของทุกข์ เรียก อวิชโชฆะ

การบ�าเพ็ญตนเพื่อเป็นคนห่างไกลจากกิเลส เรียกว่า “อริย 
บุคคล” เปรียบอุปมาได้กับการว่ายน�้าของคน ๗ ประเภท ดังนี้

๑. ผูจ้มน�า้หายไปเลย หมายถงึ ผูท้ีจ่มอยูใ่นความคดิความ 
อยาก จมอยู่ในความทุกข์ ติดอารมณ์แล้วออกไม่ได้ ไม่มีโอกาส 
ได้เห็นธรรมชาติภายในที่แท้จริงของตัวเอง

๒. ผู้โผล่ขึ้นแล้วจม หมายถึง ผู้ได้สติออกจากความคิดได้ 
แล้ว แต่เมื่อคุณธรรมเสื่อมก็จมกลับเข้าไปอยู่ในความคิดอีก

๓. ผูโ้ผล่ขึน้แล้วลอยคออยูไ่ด้ หมายถงึ ผูอ้อกจากความคดิ 
หยาบๆ ได้ ประคองสติได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีพลังพอส่งต่อสู่ 
ญาณทัศนะแบบแจ่มแจ้ง ยังเป็นมรรคอยู่ ยังไม่ถึงความเป็นผล

๔. ผูโ้ผล่ขึน้แล้วมองเหน็ฝ่ัง หมายถงึ ผูท้ีอ่อกจากความคดิได้ 
เห็นภาวะสุญญตาในจิต เกิดปัญญาญาณทะลุสังโยชน์ในเบื้องต้น 
ได้ เห็นความไม่ทุกข์ที่ไม่อิงอามิสว่ามีจริง เห็นฝั่งแห่งความไม่คิด 
ปรุงแต่งตามผัสสะอายตนะได้ มีความมั่นใจศรัทธาในพุทธธรรม 
ไม่คลอนแคลน นี่คือคุณธรรมของพระโสดาบัน

๕. ผูโ้ผล่ขึน้แล้วก�าลงัว่ายหาฝ่ัง หมายถงึ ผูท้ีเ่หน็ธรรมชาติ 
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ของจิตนั้นแล้วก็ตั้งใจเจริญคุณธรรม เพื่อพัฒนาอินทรีย์ให้แก่กล้า 
แหลมคม ส�าหรบัเชอืดเฉอืน ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางได้ เป็น 
ผู้ที่ตั้งใจว่ายเข้าสู่ภาวะที่ไร้การปรุงแต่ง ภาวะไม่มีตัณหารบกวน 
นี่คือคุณธรรมของพระสกิทาคามี

๖. ผูโ้ผล่ขึน้แล้วเข้าไปถงึทีต่ืน้ได้  หมายถงึ  ผูอ้อกจากความคดิ 
ได้แล้วพยายามว่ายออกมาอยู่ในที่ที่มีกิเลสน้อย ออกจากกิเลส 
อย่างหยาบได้ แต่มาอยู่ในกลุ่มของอาสวธรรม ไม่ทุกข์จากเหตุ 
ภายนอกแต่เดือดร้อนเพราะอนุสัย นี่คือคุณธรรมของพระอนาคามี

๗. ผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามฝั่งได้ ขึ้นบนบกได้ หมายถึง ผู้ออก 
จากห้วงน�า้แห่งความคิดอวิชชาได้ แล้ว ท�าลายสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้ 
เป็นผูห้ลดุพ้นจากเครือ่งผกูพนัร้อยรดัได้อย่างสิน้เชงิ นีค่อืคณุธรรม 
ของพระอรหันต์

อนุสัย  ๔

อนุสัย คือกิเลสที่นอนนิ่งอยู่ในสันดาน เป็นกิเลสที่นานๆ 
จะมีออกมาให้เห็นได้แก่

๑. ปฏิฆานุสัย ความปฏิฆะ หงุดหงิดไม่พอใจ เจ้าอารมณ์
๒. ทิฏฐินุสัย ความยึดติดในความคิดความเห็นของตนเอง 

เป็นใหญ่ เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
๓. ราคานุสัย กามราคะ ความเป็นคนรักสวยรักงามชอบ 

ประณีต ชอบใช้สิ่งของราคาแพงๆ รสนิยมสูง
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๔. อวิชชานุสัย ความรู้ไม่แจ้ง ความลืมตัว ความไม่รู ้ตัว 
ความพลั้งเผลอสติ

อาสวะ ๓

อาสวะ คือกิเลสเครื่องหมักดองในจิต ซึ่งอาจเป็นนิสัย 
ส่วนตัวเลยก็มี บางทีก็เรียก อาสวะกิเลส คือ กิเลสประเภทอาสวะ 

มักไหลออกมาเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม

๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม การติดใจในความใคร่ แม้การ 
ติดความคิดสงบในสมาธิก็เป็นกามอย่างหนึ่ง

๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ (ภูมิของจิต) หมายถึงเรื่องราว 
ทางความคิดที่จิตชอบคิด หรืออารมณ์ที่จิตชอบไปเสวย หรือเรื่อง 
ที่จิตชอบเก็บน�ามาปรุงแต่งอยู่เสมอ

๓. อวิชชาสวะ อาสวะคือความรู้ไม่แจ้งถึงอาสวะที่แฝงฝัง 
อยู่ในจิต (รู้ไม่ถึงที่สุดของทุกข์ ปัญญายังไม่บริบูรณ์)

เรื่องของอนุสัยและอาสวะกิเลสนี้  เป็นงานเฉพาะหน้าของ 
อรยิบคุคลชัน้พระอรหตัตมรรค มรรคทีน่�าไปสูค่วามเป็นพระอรหนัต์ 
หากสิ้นกิเลสอาสวะแล้ว ก็เท่ากับอยู่จบพรหมจรรย์



การได้เห็นการเกิดดับของความคิด
ที่ผุดขึ้นมาในจิตบ่อยๆ

เป็นการเฝ้าดูอยู่ 
ณ ประตูของสัจธรรม



เมืองนิพพาน อยู่ไม่ไกล ในใจเจ้า
รีบเดินเข้า เดี๋ยวมืดคํ่า ชํ้าใจหนา
สุขทุกข์แท้ คิดแค่ เวทนา
มีศรัทธา เพียรกล้าเถิด เกิดมรรคผล
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การเจริญสติ เป็นการท�าให้สติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สติเจริญ 
เติบโตเร็ว มีพละก�าลังเข้มแข็งสามารถรักษาจิตไม่ให้อ่อนไหวไป 
ตามแรงของอารมณ์ทีก่ระทบ ไม่ไหลไปกบัผสัสะสิง่ยัว่ย้อมมอมเมา 
ทั้งหลายได้ เมื่อจิตอยู่กับกายก็เกิดเป็นสมาธิตั้งมั่น สามารถเห็น 
ธรรมชาติที่ปรากฏในกายและจิตนี้ โดยไม่ถูกปรุงแต่ง เรียกว่า 
จิตเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงได้

การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นธรรมชาติของชีวิต มนุษย์ 
เราจะอยู ่นิ่งโดยปราศจากการเคลื่อนไหวไม่ได้ การเคลื่อนไหว 
อิริยาบถ เป็นการช่วยเปลี่ยนถ่ายบรรเทาทุกขเวทนา ให้เกิดความ 

ทํ า ไ ม ต้ อ ง เ จ ริ ญ ส ติ
ต า ม ดู ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 

๔
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สบาย หรือให้อวัยวะส่วนนั้นได้พักผ่อนพอที่สังขารนี้ด�าเนินไป 
โดยไม่เป็นทุกข์มากนัก ซึ่งนี่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวส่วนเปลือก 
เท่านั้น ยังไม่ใช่การเคลื่อนไหวของใจ

แต่การเคลือ่นไหวของคนทัว่ไป  ส่วนมากเป็นไปตามสญัชาต 
ญาณ เป็นไปตามความเคยชิน ความคิดอารมณ์ลากจูงไป ไม่ได้ 
มกีารก�าหนดรู ้ไม่ได้ใส่ใจหรอืส่งใจไปรบัรูท้กุข์ทีเ่กดิการเคลือ่นไหว 
นั้น จิตอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งเป็นส่วนมาก

วันหนึ่งๆ กายกับจิตใจไม่ได้เป็นหนึ่งเดียว กายถูกรุกราน 
ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจก็ถูกรุกรานด้วยกิเลสตัณหา แต่ทั้งสองสิ่ง 
ก็ไม่ได้รับการแก้ไขดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เพราะสติซึ่งเป็นตัว 
เฝ้าดูสมมุติฐานของปัญหานั้นไม่มีพลังเพียงพอ ค�าตอบที่ชีวิตได้รับ 
จงึเป็นข้อมลูทีไ่ม่ได้ถกูคดักรอง ถกูปรงุแต่งเสยีเป็นส่วนใหญ่ ชวีตินี้ 
ล�าบากเพราะวิบากที่สติไม่ท�างาน หรือท�างานได้แต่ถูกครอบง�าด้วย 
อวิชชาจนแคระแกร็น คงสภาพอยู่ได้ในรูปของสัญชาตญาณเท่านั้น

การเคลื่อนไหว ๕ แบบ

๑. การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เป็นอิริยาบถใหญ่ เช่น ยืน 
เดิน นั่ง นอน

๒. การเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อย เช่น การหายใจ การ 
กิน การดื่ม การกระพริบตา การคู้เหยียดอวัยวะ การถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ การหลับ การตื่น เป็นต้น
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๓. การเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงจากสภาพธาตขุนัธ์ในร่างกาย 
เช่น ร้อน หนาว เจ็บปวด หิว อิ่ม เมื่อย เพลีย เป็นต้น

๔. การเคลื่อนไหวทางจิต เช่น จิตนิ่ง จิตคิด จิตไม่คิด 
จิตปรุงแต่ง จิตฟุ้งซ่านทะยานอยาก เป็นต้น

๕. การลื่นไหลของจิต ที่ไหลไปสู่ความพอใจไม่พอใจ ไหล 
ไปสู่ราคะ โทสะ โมหะ ความผูกพันผสมกลมกลืนของจิตที่ติดอยู่ 
กับอารมณ์ที่ยากจะแยกออก การเคลื่อนตัวหลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัด

การปลูกฝังโพธิ

การพัฒนาวัตถุ จ�าเป็นต้องหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วย 
เป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ฉันใด การเจริญสติก็จ�าเป็น 
ต้องมเีครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ ท่านเรยีกว่า “นมิติ” หรอืเครือ่งหมาย 
ในการปลูกฝังสติ เพื่อตัวโพธินี้ จะได้เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา 
ให้ร่มเงาและให้มรรคผลในที่สุด

การปลูกพืชโดยทั่วไปนั้น ก่อนอื่นต้องมีการเพาะเมล็ดก่อน 
อาจเพาะในแปลงเพาะ ในถุงด�า ในกระถาง หรือภาชนะอื่นใดก็ได้ 
ส�าคญัว่ามอีงค์ประกอบคอืดนิ แร่ธาตตุ่างๆ ครบไหม และอกีอย่าง 
ต้องเพาะไว้ในที่ร่ม ก่อนที่จะน�าออกปลูกในที่แจ้ง

สติ เมล็ดพืชพันธุ์แห่งโพธินี้ก็เช่นเดียวกัน การเพาะก็ย่อม 
อาศัยพื้นที่เช่นกัน และกายนี้ก็เป็นพื้นที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุ 
ว่า จะไม่ต้องมีการย้ายออกไปปลูกข้างนอกแต่ประการใด หากสติ 
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ระลึกรู ้อยู ่กับกายมั่นคงดีแล้ว ก็ย่อมจะเจริญเติบโตเป็นร่มเงา 
ให้สติเห็นจิตได้ เห็นทั้งกายที่เคลื่อนไหว และใจที่นึกคิดในคราว 
เดียวกันไปเลย ไม่ใช่ท�าทีละอย่าง แต่จะท�าได้ก็ต่อเมื่อ สตินี้เป็น 
มหาสติเสียก่อน ดังเช่นพุทธด�ารัสความว่า

“เมือ่เจรญิกายคตาสตบิรบิรูณ์ ย่อมท�าให้สตปัิฏฐานสีบ่รบิรูณ์ 
เมือ่ท�าสตปัิฏฐานสีบ่รบิรูณ์ ย่อมท�าโพชฌงค์ให้บรบิรูณ์ เมือ่เจรญิ 
โพชฌงค์บรบิรูณ์ ย่อมท�าเจโตวมิตุแิละปัญญาวมิตุใิห้บรบิรูณ์ได้”

การฝึกจติกบันมิติทีไ่ม่ใช่กายและจตินัน้ เป็นสมถะกรรมฐาน 
ซึ่งมีในต�าราวิสุทธิมรรคที่กล่าวเอาไว้ถึง ๔๐ แบบ เป็นการเอาจิตนี้ 
ไปผูกไว้กับบัญญัติข้างนอกก่อน ให้เป็นสมาธิ แล้วค่อยยกเอา 
ขันธ์ ๕ ขึ้นสู่การพิจารณา ให้เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕ ทีหลัง

แต่ส�าหรับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้ จะเอากายและจิต 
เป็นนิมิตพร้อมกันไปเลย เพียงแต่ในเบื้องต้น เน้นย�้าให้ผู้ใหม่อย่า 
เพิง่ด่วนไปดคูวามคดิ ให้ประคองสตอิยูก่บักายมากกว่าจติ สดัส่วน 
ประมาณ ๗๐/๓๐ ต่อเมื่อสัมผัสอารมณ์รูปนามได้แล้ว การดูจิต 
เห็นจิตจะเป็นไปเอง...อาการเช่นนี้บอกให้เรารู ้ว ่า สมถะและ 
วิปัสสนาแท้จริงแล้ว หากปฏิบัติถูกต้อง จะเหมือนหัวงูกับหางงู 
มันไม่ได้แยกหรือแตกต่างอะไรกันเลย  เพียงแต่เมื่อประคอง 
ความเพียรมีสมาธิก็เป็นสมถะ แต่พอมรรคสมบูรณ์ การรู ้แจ้ง 
ปรากฏก็เป็นวิปัสสนาตรงนั้นทันที
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การเจริญสติตามรู้กายในกาย
ในพระไตรปิฎก

หลายคนอาจยังไม่คุ ้นหูชินตากับรูปแบบของการเจริญสติ 
แนวเคลื่อนไหว บางแห่งถึงกับยอมรับไม่ได้ที่จะสมาทานถือปฏิบัติ
ก็มี แต่ก็คงเป็นธรรมดาส�าหรับรูปแบบ เพราะนี้ไม่ใช่สัจธรรม 
ของวิญญูชน  เป็นเพียงรูปแบบทางวัฒนธรรมเพื่อการปลูกฝัง 
คุณธรรมคือสติสัมปชัญญะเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
วธิใีดกต็าม กต้็องอาศยัเหตปัุจจยั ระยะเวลาในการปลกูฝังกนันาน 
พอสมควร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจ 
ความยึดถือ ความเคารพ ความศรัทธา ที่ปราศจากปัญญาแล้ว 
ยิ่งจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ยาก

ผู ้มีปัญญาต้องมองกรรมฐานทุกรูปแบบเป็นเพียงอุบาย 
ฝึกสติให้ระลึกรู้กาย เวทนา จิต ธรรม เท่านั้น และมองที่อุบาย 
ไหนจะให้ได้สติ สามารถน�ามาแก้ทุกข์ได้จริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง 
ลงมอืพสิจูน์ และวธิไีหนทีจ่ะเหมาะสมกบัอนิทรย์ีของตน แต่ส�าหรบั 
ผู้ปฏิบัติที่ได้สัมผัสผลแล้ว ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ ให้ต้องสงสัยอีก 
ต่อไป

การเจรญิสตด้ิวยการตามรูอ้าการกาย เช่น การตามรูล้มหายใจ 
(อานาปานสต)ิ ทกุรปูแบบ การรูอ้ริยิาบถน้อยใหญ่ การตามรูอ้าการ 
ของอวยัวะสามสบิสอง การตามรูค้วามปฏกิลูของร่างกาย การตามดู 
ตามรู้อาการกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ หรือระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลง 
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ของกายนี้เป ็นอสุภะดุจซากศพในป่าช้าทั้งเก้า  เป็นการเจริญ 
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หมวดว่าด้วยการมีสติตามรู้ เห็นอยู่กับ 
ฐานกาย หรือ กายคตาสติ หมายถึงสติระลึกรู้อยู่กับอาการกาย 
ทัง้สิน้ รู ้ณ ทีใ่ดทีห่นึง่ จดุใดจดุหนึง่ เพือ่ให้เกดิการรูต้วัทัว่พร้อม 
อันจะน�าไปสู่ผลคือวิชชาและวิมุติในล�าดับต่อไป

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอิริยาบถ ที่มีการนั่งสร้างจังหวะ 
และการเดินจงกรม จัดอยู่ในหมวดของอิริยาบถและสัมปชัญญะ 
บรรพ แต่ความส�าคัญของกรรมฐานทุกรูปแบบนั้น  เป็นเพียง 
เครือ่งมอืให้ได้ตวัรู ้“สตแิบบปรมตัถ์” หรอืมหาสต ิเป็นอาการรูต้วั 
ทั่วพร้อม รู้ได้ทั้งกายและจิต

“สัพพะกายะปะฏิสังเวที อัสสะสิสสามีติ สิกขะติฯ ปัสสะ- 
สสิสามตี ิสกิขะต”ิ คอืรูต้วัทัว่พร้อม รูท้กุๆ อาการในร่างกาย แม้ว่า 
จะหายใจเข้าออก หรือเคลื่อนไหวอิริยาบถใด สติจะรู ้เท่าทัน 
สติในวิปัสสนาจะเริ่มจากจุดนี้ไป และถูกพัฒนามาเป็นสมาธิแล้ว 
นั่นเอง  เพียงเตรียมสู ่การรู ้แจ้งเท่านั้น หรืออาจเกิดการรู ้แจ้ง 
ได้ในขณะที่ “ตัวรู้” เปลี่ยนสภาวะตรงนั้นเลยก็ได้

หากสติได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนกายคตาสติอย่างถูกต้อง 
แล้ว ก็จะเกิดอาการของอารมณ์วิปัสสนาตามล�าดับ ไม่ว่าจะเป็น 
การก�าหนดรู้กับอาการกายส่วนใด เจริญสติบรรพไหนก็ตาม (ไม่ว่า 
จะเป็นอานาปานสติ ตามรู้ลมหายใจ กายคตาสติ ตามรู้อิริยาบถ) 
จุดสตาร์ทต่างกัน แต่เมื่อขึ้นสู่เส้นทางอารมณ์กรรมฐานได้แล้ว ก็ 
จะเหมือนกัน ดังนี้
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   ช้าก็รู้
   เร็วก็รู้
   เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม (สัพพะกายะปฏิสังเวที)
   เกิดความเอิบอิ่มใจ (ปีติปฏิสังเวที)
   เกิดความสุขในขณะเคลื่อนไหวกาย (สุขะปฏิสังเวที)
   รูว่้าจติทีป่รงุแต่งสงบระงบัแล้ว (จติตะสงัขาระปฏสิงัเวท)ี
   รู้ว่าไม่ปรุงแต่ง (จิตตะปฏิสังเวที)
   รูว่้าดบัความปรงุแต่งให้สงบระงบัอยู ่(ปัสสมัภะยงั จติตะ 

   สังขารัง)
   รู้จิตในขณะเคลื่อนไหวด้วย (จิตตะปฏิสังเวที)
๑๐. จิตจะเกิดปราโมทย์ (อภิปปะโมทะยัง จิตตัง)
๑๑. มีสมาธิตั้งมั่น (สมาทะหัง จิตตัง)
๑๒. เกิดการปล่อยวาง (วิโมจจะยัง จิตตัง)
๑๓. เห็นความไม่เที่ยง (อนิจจา)
๑๔. ความจางคลาย (วิราคา)
๑๕. ความดับไม่เหลือ (นิโรธา)
๑๖. ความสลัดคืน (ปฏินิสสัคคา)
และเพื่อความกระจ่างและเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ 

จงึใคร่ขอน�าข้อความในต�าราพระไตรปิฎกมาชีแ้จงประกอบไว้บางส่วน 
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
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สติเป็นไปในกายเปรียบเหมือนมหาสมุทร 
“ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย มหาสมทุรนัน้เกดิมาจากน�า้น้อยๆ ทีไ่หล 

ลงรวมกนัในทะเล สตทิีเ่ป็นไปในกาย ทีผู่ใ้ดได้เจรญิแล้ว ท�าให้มาก 
แล้ว ย่อมยงักศุลธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นไปในส่วนแห่งการรูแ้จ้ง ผูน้ัน้ 
ย่อมสามารถหยั่งรู้สัมผัสได้” (เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๕๕)

สติที่เป็นไปในกายท�าอะไรได้บ้าง

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งที่เจริญแล้ว ท�าให้ 
ต่อเนื่องได้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดการสังเวช เป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์อันใหญ่ เพื่อความเกษมจากโยคะ เพื่อสติสัมปชัญญะ 
เพื่อญาณทัศนะ เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพื่อท�าให้แจ้งซึ่งวิชชา 
และวิมุติ ธรรมอย่างหนึ่งอันนั้นคือ สติที่เป็นไปในกาย” (เอกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย ๒๐/๕๕)

อานิสงส์ของการเจริญสติที่เป็นไปในกาย

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้ว 
ท�าให้มากแล้ว แม้กายก็สงบ จิตก็สงบ วิตกวิจารก็ระงับ ธรรมที่ 
เป็นในส่วนแห่งการเกิดวิชชาทั้งหลายก็เจริญเต็มที่ ธรรมอันนั้น 
ก็คือ สติที่เป็นในกาย”

“เมื่อเจริญสติรู้กายให้มากแล้ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อม 
จักไม่เกิด ส่วนที่เกิดแล้วก็สลัดละทิ้งได้ และกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 
ก็ย่อมจักเกิดขึ้น ส่วนที่เกิดแล้วก็เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น”
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“เมื่อเจริญสติที่เป็นในกายดีแล้ว อวิชชาอันบุคคลนั้นย่อม 
ละได้ และวิชชาย่อมเกิดขึ้น ความถือตนถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 
ก็ย่อมละทิ้งได้ แม้อนุสัยคือกิเลสอย่างละเอียด ที่นอนเนื่องอยู่ 
ในสันดานทั้งหลาย ย่อมถูกถอนออกได้แม้กระทั่งราก สังโยชน์ 
อนัเป็นกเิลสทีผ่กูมดัใจไว้กบัภพทัง้หลาย บคุคลผูเ้จรญิสตทิีเ่ป็นไป 
ในกายดีแล้ว ก็ย่อมละได้”

“เมื่อเจริญให้มากแล้วซึ่งสติเป็นไปในกาย ย่อมเป็นไปเพื่อ 
ความแตกฉานในปัญญา เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน สภาพดับสนิท 
โดยไม่มีเชื้อเหลือ”

“อเนกธาตุปฏิเวธ คือการตรัสรู้ตลอดธาตุเป็นอเนก นานา
ธาตุปฏิเวธ คือการตรัสรู้ในธาตุทั้งปวง นานาธาตุปฏิสัมภิทา คือ 
ปัญญาแตกฉานในธาตตุ่างๆ ย่อมเกดิขึน้เมือ่เจรญิสตทิีเ่ป็นไปในกาย”

“เมื่อเจริญท�าให้มากแล้วซึ่งสติเป็นไปในกาย ย่อมเป็นไป 
เพื่อได้ปัญญา เพื่อความเจริญของปัญญา เพื่อความบริบูรณ์ของ 
ปัญญา เพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญากว้างขวาง มีปัญญา 
เตม็ที ่มปัีญญาลกึซึง้ มปัีญญาไม่มขีอบเขต มปัีญญาเสมอืนแผ่นดนิ 
มีปัญญารวดเร็วว่องไว เป็นผู้มีความบันเทิงด้วยปัญญา มีไหวพริบ 
ปัญญากล้า  เป็นผู ้มีปัญญาช�าแรกกิเลส” (เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย 
๒๐/๕๗, ๕๘)
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อานิสงส์ของการมีสติระลึกรู้กาย (๑)
มี ๘ อย่าง

๑. ท�าให้เกิดการตื่นตัว รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่เผลอ
๒. ไม่มีการเสียใจกับสิ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคต
๓. สลัดหรือตัดความคิดปรุงแต่ง (รู้เท่าทัน) ไม่ให้ลุกลาม 

  จนเป็นทุกข์
๔.  เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลาย เช่น ขันติ เมตตา จาคะ 

  ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น
๕. คุ้มครองป้องกันจิตจากการครอบง�าของนิวรณ์ อวิชชา 

  ตัณหา อุปาทาน
๖.  เป็นญาณปัญญาของวิปัสสนา
๗. เกิดปัญญาสิ้นสงสัยในปัญหาอภิปรัชญาทั้งหลาย เช่น 

  ชาตนิีช้าตหิน้า ชวีติก่อนเกดิหลงัตายมหีรอืไม่ม ีตายแล้ว 
  ไปไหน ฯลฯ

๘. สตว่ิองไวผ่องใสสมบรูณ์ถงึทีส่ดุ ท�าให้รูว้ธิตีาย รูช่้วงเวลา 
  นาทีที่จะดับจิตก่อนตาย
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อานิสงส์ของการมีสติระลึกรู้กาย (๒)
มี ๑๐ อย่าง (มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ๑๔/๑๙)

๑. อดทนต่อความยินดียินร้ายได้
๒. ครอบง�าความกลัวได้
๓. อดทนต่อเวทนาร้อนหนาว ถ้อยค�าว่ากล่าวล่วงเกินได้
๔. ได้ฌาน ๔ ตามปรารถนา
๕. ได้อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้
๖. ได้หูทิพย์
๗. ได้เจโตปริยญาณ รู้ใจคนอื่นได้
๘. ระลึกชาติได้
๙. ได้ตาทิพย์ เห็นการเกิดดับในขันธ์ ๕  
๑๐. ท�าลายอาสวะให้สิ้นได้

อานิสงส์ของการเจริญสติ
ด้วยการเดินจงกรม ๕

๑. อดทนต่อการเดินทางไกล
๒. อดทนต่อความเพียร
๓. มีอาพาธน้อย
๔. อาหารที่บริโภคย่อยสลายดี
๕. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน
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สติที่เป็นไปในกายกับอมตะ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดไม่ได้บริโภคสติที่เป็นไปในกาย 
ผู้นั้นไม่ได้บริโภคอมตะ ผู้ใดได้บริโภคสติที่เป็นไปในกาย ผู้นั้นได้ 
บริโภคอมตะ ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องกับสติที่เป็นไปในกาย ผู้นั้นไม่ชื่อว่า 
ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับอมตะ” (เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๕๐)

พุทธพจน์ในมหาสติปัฏฐานสูตร

ในมหาสตปัิฏฐานสตูรนัน้ เป็นพระสตูรทีใ่หญ่มาก ในเนือ้หา 
เป็นการรวบรวมวิธีการเจริญสติวิปัสสนาเอาไว้ ส�านักกรรมฐาน 
ทุกแห่งมักอ้างอิงพระสูตรนี้เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติ เช่นเดียวกับ 
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้มีปรากฏในพระสูตรนี้ด้วย ในหมวด 
กายานปัุสสนาสตปัิฏฐาน ให้มสีตริะลกึรูก้าย ๖ ลกัษณะ แต่ในทีน่ี้ 
จะกล่าวเฉพาะลักษณะที่ ๒ และ ๓ เท่านั้น

“ลกัษณะที ่๒ ว่าด้วย การมสีตริะลกึรูใ้นอริยิาบถใหญ่ หรอื 
อิริยาบถหลักของกาย (อิริยาบถบรรพ) ได้แก่ การยืน การเดิน 
การนั่ง การนอน”

“ลักษณะที่ ๓ ว่าด้วย การมีสติระลึกรู ้ในอิริยาบถย่อย 
(สมัปชญัญะบรรพ) ได้แก่ การเดนิหน้า การถอยหลงั การแล การ 
เหลียว การคู้ การเหยียดอวัยวะ การสวมใส่เครื่องนุ่งห่ม การจับ 
ถือภาชนะ การกิน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้มรส การถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ การไป การหยดุ การนัง่ การหลบั การตืน่ การพดู การนิง่ 
ให้ระลกึรูใ้นอาการเฉยๆ ไม่ให้ปรงุแต่งหรอืส�าคญัมัน่หมายในอาการ 
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ว่าเป็น สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา อย่าให้ตัณหาและทิฏฐิเข้ามา 
อาศัยจิตนี้เกิด... เช่นนี้ชื่อว่าเห็นกายในกายอยู่” (ทีฆนิกาย มหาวัคค์ 
๑๐/๙)

ทีก่ล่าวมาทัง้หมดกพ็อจะสรปุให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า กายกบัจติ 
นี้เป็นฐานของการก�าหนดรู้ เป็นก้อนทุกข์หรือก้อนธรรมที่เราต้อง 
มาเฝ้าดูให้รู้แจ้ง หากมีสติก�าหนดรู้ตรงไหนเมื่อใด ตรงนั้นก็เป็น 

ฐานของสตเิมือ่นัน้ อริยิาบถหรอือวยัวะใดในร่างกายนี ้ไม่มอีะไร

ที่จะไม่เป็นฐานของกรรมฐาน (ที่ตั้งการระลึกรู้) ได้เลย “จงเป็น 
ผู้แยบคายในการศึกษาปฏิบัติ แล้วเราจะไม่ถูกจัดให้กลายเป็น 
ตาบอดคล�าช้าง เกิดเป็นคนเห็นธรรมไม่ได้ คล้ายตาบอดถาวร”

พยายามท�า...สู่พยานพุทธ

สถิติมีไว้ท�าลาย... คติธรรมของนักกีฬา
ธรรม (ทฤษฎี) ทั้งหลายมีไว้เพื่อพิสูจน์... คติธรรมของ 

นักปฏิบัติ
สิ่งที่มี เรากลับไม่เห็น สิ่งที่เราอยากเป็น กลับไม่มี (จริง)

ทุกชีวิตเกิดมาไม่ต้องการมีทุกข์ แต่เราไม่รู้แจ้งชัดว่าทุกข์นั้น 
คืออะไร เหตุมาจากไหน ความไม่มีทุกข์คืออย่างไร ถ้าจะเข้าถึง 
ต้องท�าอย่างไร นี่เป็นทฤษฎีอยู่ในรูปของปรัชญา แต่เมื่อมาสู่การ
ปฏบิตักิก็ลายเป็นศาสนาไปทนัท ีตวัศาสนาทีแ่ท้จรงิจงึอยูท่ีก่ารกระท�า 
มิใช่ค�าพูด การเปิดเผยจิตใจตน ค้นหาสัจจะจากธรรมชาติภายใน 
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ไม่ว่าจะเป็นทกุข์กายหรอืทกุข์ใจ และค�าตอบทีไ่ด้จะเป็นวทิยาศาสตร์ 
เป็นสัจจะอย่างแท้จริง

ทฤษฎสีจันยิม ได้รบัการพสิจูน์จากสาวกพทุธะมานบัไม่ถ้วน 
ต่างก็เห็นเป็นหนึ่งเดียวว่า ทุกข์กายท�าได้แค่บ�าบัดบรรเทา กายนี้ 
ไม่มจีรงิเป็นสิง่ทีธ่รรมชาตใิห้กูย้มืมา เมือ่ถงึเวลาหรอืใช้ผดิกฎกตกิา 
เขาก็เอาคืน การทุ ่มเทชีวิตอุทิศให้กับการดูแลรักษาอาการกาย 
ขวนขวายสร้างเหตุปัจจัยให้ได้เวทนามาเสวย แสวงหาเหยื่อมาป้อน 
ให้กับตัณหา ซึ่งนับวันมันมีแต่จะโตขึ้น ปากก็กว้างท้องก็ใหญ่ 
ใจก็อยาก ถมเท่าไรไม่รู ้จักเต็ม ทะเลไม่อิ่มด้วยน�้า คนบ้ากาม 
หรอืจะอิม่ตณัหา คนมปัีญญาจะเหน็แจ้งได้ในเรือ่งนี ้การหลงยดึตดิ 
อยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปวันๆ นับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยแท้

ธรรมะคือชีวิต หากยังมีชีวิตการศึกษาก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ศึกษาชีวิตจากภายในโดยตรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
เหตุปัจจัยภายนอก มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ความทุกข์ไม่ได้เลือกจนรวย 
พร้อมไม่พร้อม เอาไม่เอา ไม่ว่าหญิงหรือชาย เด็กหรือผู ้ใหญ่ 
โยมหรือพระ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ธรรมะเกิดขึ้นได้ไม่เลือกกาล 
เวลา และอุปกรณ์การศึกษาและวิจัยก็มีไว้พร้อมแล้ว

อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของปัญญา ใน 
ความเป็นจริงปัญญาแท้จะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นทางโลกหรือ 
ทางธรรม เพราะปัญญาก็คือปัญญา เป็นเครื่องมือน�าสู่การแก้ทุกข์ 
ที่สุดของทุกข์ก็คือสัมมาวิมุติหลุดพ้นตามหลักอริยธรรม คนมี 
ปัญญาน้อยก็ดับทุกข์ได้น้อย มีมากก็ดับทุกข์ได้มาก ไม่มีปัญญา 
เลย กห็ลงตดิอยูก่บักาย หลงเพลนิอยูก่บัโลก อยูก่บัโลกไม่มปัีญญา 
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เห็นโลก อยู่กับทุกข์ไม่เห็นแจ้งในทุกข์ แล้วจะชื่อว่ามีปัญญาได้ 
อย่างไร “รูว่้าสงัขารนีล้้วนเป็นของไม่เทีย่ง แต่พฤตกิรรมยงัเถยีง 
กับสัจธรรมนั้นหาใช่บัณฑิตไม่”

การเดินตามรอยธรรมของชีวิตหนึ่งๆ ไปสู ่สถานที่ที่มาร 
ตามไม่ถึง นี่คือผู้เข้าถึงศักยภาพแห่งปัญญาที่สมบูรณ์แบบของ 
มนุษย์ ปัญญาที่ยกระดับความรู้สึกไปสู่ความรู้แจ้ง “ความทุกข์ 
ไม่มีในใจ แต่มันเข้ามาอยู ่ได้อย่างไรต้องศึกษาให้รู ้ หากไม่รู ้ 
มันจะยิ่งได้ใจเราไปย�่ายี ธรรมชาติชนิดนั้นมันคืออะไร เราจะอยู่ 
ในฐานะ ผู้รู้ ผู้เห็น ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ไหม เราไม่เป็นทุกข์กับ 
อาการที่มันเป็นได้หรือไม่ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังหรือขั้นตอนสุดท้าย 
ของการค้นพบนัน้คอือะไร ค้นพบได้โดยวธิใีด และใช้ความพยายาม 
มากน้อยแค่ไหน”

การปฏิบัติธรรมเป็นการค้นหาปัญญาที่มีในธรรมชาติของจิต 
ปัญญาที่จะเกิดการบูรณาการต่อชีวิตโดยตรง พุทธธรรมที่แท้จะ 

ไม่มคี�าว่าประยกุต์ใช้ คนทีไ่ม่เข้าถงึธรรมจะไม่มธีรรมให้อาศยัใช้ 

เราไม่ได้แสวงหาในสิง่ทีไ่ม่ม ีแต่หาปัญญาทีรู่แ้จ้งว่าไม่มต่ีางหาก 
ต้องการปัญญาไปท�าลายอวิชชาที่เป็นต้นเหตุให้จิตคิดว่ามี

“หากยังมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยนี้แล้วไซร้ 
โลกนี้จะไม่ไร้พระอรหันต์”

“ชีวิตที่รู้แจ้งสัจธรรมในค�่าคืนเดียว ประเสริฐกว่าผู้ไม่รู้ที่ 
เป็นอยู่ได้ร้อยปี”

“ชีวิตอยู่ได้ร้อยปี จะไม่มีแก่นสารอันใด หากไม่เห็นแจ้ง 
การเกิดดับในขันธ ์๕ ”
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“เราละนิวรณ์ ๕ ประการได้แล้ว จึงเป็นไปเพื่อการบรรลุ 
ธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องผูกมัดร้อยรัดทั้งหลาย มองดู 
กายทั้งหมดคือภายนอกและภายในด้วยญาณทัศนะ เห็นก็แต่ 
ความว่างเปล่าอยู่อย่างนั้น”

“ภิกษุณีติสสา... เธอจงปฏิบัติแต่ในข้อที่ควรศึกษา จง
เอาชนะกเิลสเครือ่งผกูมดัให้ได้ จงเปลือ้งตนออกเสยีจากเครือ่งผกู 
ทั้งหลาย ท�าลายเสียได้ซึ่งอาสวะ ไปไหนก็จะไม่ทุกข์ร้อน”

“ภิกษุณีแก่รูปหนึ่ง... แม้จะแก่ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ได้ด้วย 
ไม้เท้าเก่าๆ มีก�าลังน้อย เนื้อตัวก็สั่นเทา ล้มลงก็หลายครั้ง จึง
ยังปัญญาได้เห็นโทษของกาย ขณะที่จิตเราก็เกิดการหลุดพ้นได้ 
ในระหว่างนั้นเช่นกัน”

“เราได้ออกจากทีพ่กัในตอนกลางวนับนเขาคชิฌกฏู ได้เหน็ 
ช้างข้ามแม่น�้า เจ้าของช้างพดูว่า จงส่งเท้าเจ้ามา ช้างกเ็หยยีดเท้า 
ให้ เขากข็ึน้ขีช้่างแล้วกพ็าข้ามน�า้... เราเหน็ช้างเป็นสตัว์ใหญ่ ยงัถกู 
ท�าให้อยูใ่นอ�านาจของมนษุย์ได้ ดงันัน้เราจงึได้มุง่สูท่ีส่งดั เพือ่ท�า 
จิตนี้ให้ตั้งมั่น เราได้บรรลุบทอันเกษมนั้นแล้ว จบสิ้นบทเรียน 
บทศึกษาเพื่อชีวิตแล้ว จิตนี้จึงไม่ต่างอะไรจากช้างที่ฝึกได้จน 
นิพพานแล้วนั่นเอง”

มีหลากหลายคติพจน์ ทั้งของพระพุทธองค์ ทั้งพระสาวก 
เถระ เถรี พระเถรเณรชี ทั้งในอดีตและที่มีในปัจจุบัน ต่างเอา 
ผลการกระท�าออกมายืนยันเป็นพยาน ด้วยการประจักษ์แจ้งต่อ 
ภาวะการดับทุกข์ว่ามีอยู ่จริง เข้าถึงได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ แต่ 
การจะรู ้ยากหรือง่าย ขึ้นอยู ่ที่อินทรีย์ของแต่ละบุคคลว่าพร้อม 
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เพยีงใด บางคนปฏบิตัง่ิายรูไ้ด้ง่าย บางคนปฏบิตัง่ิายไม่ค่อยมปัีญหา 
แต่รู้แจ้งได้ยาก บางคนปฏิบัติยากแต่ก็รู้ได้เร็ว คือเอาจริงเอาจัง 
ครัง้แรกครัง้เดยีวกร็ูแ้จ้ง ต่างจากในรายบคุคลทีป่ฏบิตักิย็ากล�าบาก 
เวทนาทั้งกายและจิตหลั่งไหลมายังกะห่าฝน ต้องอดทน ท�าไม่รู ้ 
กี่รอบ กี่คอร์ส กี่เดือน กี่ปี กว่าจะรู้ได้ ล�าบากมากๆ

สาวกเหล่านี้มีต ่างเชื้อชาติศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
หลากหลายชนชั้นวรรณะ สาขาอาชีพ  เพศ วัย บางคนถึงกับ 
ทิ้งบ้านเรือนเพราะเห็นว่าเป็นความสะดวกต่อการฝึกตน “สละทิ้ง 
เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า” จะพายเรือที่ถูกล่ามโซ่คงวกวนจมอยู่กับที่ 
หรือเหมือนไม้ที่แช่อยู่ในน�้า บุคคลผู้ประสงค์จะได้ไฟที่หาได้จากไม้ 
นั้นคงไม่ใช่ในฐานะจะมีได้



ก้าวย่างอย่างผู้รู้
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
ใช้จ่ายชีวิตเพื่อธรรม

เหนือบุญบาปกรรมทําตนพ้นทุกข์
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ท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้า บวชแล้วได้เป็นยอดพุทธ- 
อุปัฏฐาก ในธรรมเทศนาของท่าน (สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค 
๑๗/๑๒๘) ที่ได้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย มีใจความว่า ท่านรู้ธรรม 
เห็นธรรม เพราะการได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตร หลาน 
ชายของหลวงตาโกณฑัญญะ ความประทับใจซาบซึ้งนี้ ได้เกิดขึ้น 
ตั้งแต่สมัยที่บวชเป็นพระใหม่ๆ

“อานนท์ ความคดิทีว่่าเรามเีราเป็น มนัเกดิมขีึน้เพราะเรามี 
อปุาทานในขนัธ์ ๕ ยดึถอืในรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ว่าเป็นเรา เป็นตัวตนของเรา เหมือนเช่นชายหนุ่มหญิงสาวที่รัก 
การแต่งตวั ส่องดเูงาหน้าตวัเองในกระจก ไม่ได้มองด้วยใจเฉยๆ 
แต่จะมองด้วยความยดึมัน่ถอืมัน่ ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นใบหน้า 
ของเรา ความคดิว่ามเีราเกดิขึน้เพราะความยดึถอื หากไม่มอีปุาทาน 
ความคิดก็ไม่มี…”

การบรรลุธรรม...สิ่งที่เป็นไปได้ทุกอิริยาบถ

ตั ว อ ย่ า ง พ ร ะ ส า ว ก
ที่ เ จ ริ ญ ก า ย ค ต า ส ติ :

๕
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แม้กาลปรินิพพานของพระพุทธองค์ จะผ่านล่วงเลยไปแล้ว 
ก็ตาม ท่านพระอานนท์ก็ยังขะมักเขม้นปรารภความเพียร เพื่อ 
การท�าให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งทุกข์อย่างไม่ลดละ และในคืนนั้นเอง 
เมื่อเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยกับการประกอบความเพียรพอสมควรแล้ว 
และเพราะถึงเวลาการจ�าวัดแล้วด้วย ขณะที่ก�าลังเอนตัวลงนอน 
ศรีษะยังไม่ถึงพื้น เท้าก็ถูกยกขึ้นจากพื้นแล้ว ท่านก็เกิดการรู้แจ้ง 
ถึงซึ่งความสมบูรณ์แห่งสติ ดับอาสวะได้ในระหว่างนั้น เป็นพระ 
อรหันต์ผู ้บรรลุธรรมที่ไม่ได้อยู ่ในอิริยาบถสี่ แต่อยู ่ในระหว่าง 
ไม่ใช่ยืน เดิน นั่ง หรือนอน อันใดอันหนึ่ง

ดูกายเห็นเวทนา...พาทะลุถึงจิต

นามเดิมคืออุปติสสะ แต่ใครๆ ชอบเรียกว่าสารีบุตร เดิม 
เป็นลกูศษิย์ของสญัชยั (เป็น ๑ ใน ๖ ของครผููม้ชีือ่เสยีงสมยันัน้) 
ท่านเกิดเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอัสสชิ ซึ่งเป็นสาวกรุ ่นแรก 
เป็น ๑ ใน ๕ ของปัญจวัคคีย์ และได้ฟังธรรมโดยย่อความว่า 
“ผลเกิดจากเหตุ เหตุเกิดมาจากใจ หากดับเหตุได้ก็ไม่ส่งผล 
ครูศากยะมีปกติกล่าวพร�่าสอนข้าพเจ้าเช่นนี้” ท่านได้เกิดดวงตา 
เห็นธรรม มีความเข้าใจอย่างสุดซึ้ง และได้น�าความรู้นั้นไปบอก 
แก่เพือ่น คอืพระโมคคลัลานะ พร้อมกบัชกัชวนกนัมาบวชในศาสนา 
ของพระโคดม

(พระอุปติสสะ)
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ขณะทีท่่านท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้ปัุฏฐาก ถวายงานพดัให้พระพทุธ- 
องค์ ในขณะที่ทรงก�าลังแสดงธรรมชื่อ “เวทนาปริคคหสูตร” แก่ 
ทีฆนขปริพาชก ผู้เป็นหลานชายของตนอยู่นั้น ท�างานไป พัดไป 
ก�าหนดรู้ไป ขณะนั้นเองจิตก็รวมตัวเป็นหนึ่ง เกิดการสว่างโพลง 
ภายใน บรรลทุีส่ดุแห่งธรรม เป็นอรหนัต์ขณีาสพได้ในชัว่อดึใจนัน้เลย

ดับง่วงได้...ทลายถึงอวิชชา

ท่านนี้เป็นเพื่อนกับพระสารีบุตร ออกบวชในคราวเดียวกัน 
แต่ได้ปลีกตัวไปท�าความเพียรอยู่ ณ บ้านกัลลวาลมุตตคาม แต่ 
เมื่อปรารภความเพียรแล้ว พยายามแล้วแต่กลับไม่ได้อารมณ์ 
จิตไม่เป็นสมาธิพอจะเกิดยถาภูตญาณได้ มีแต่หลับกับง่วง เมื่อ 
พระพุทธองค์มาสอบอารมณ์ จึงได้ทรงแนะวิธีแก้ง ่วงให้ท่าน 
พระโมคคัลลานะ ๘ วิธี คือ

๑. หากจ�าอะไรได้ในขณะที่ก�าลังง่วง ให้นึกถึงสิ่งนั้นให้มาก 
ความง่วงก็จะหาย

๒. หากยังไม่หาย ให้พิจารณาธรรมที่ได้ยินได้เรียนมานั้น 
ความง่วงก็จะหาย

๓. หากยังไม่หาย ให้สาธยายท่องบ่นภาษิต หรือข้อธรรม 
อันใดอันหนึ่งก็ได้ให้ชัด ความง่วงก็จะหาย

๔. หากยังไม่หาย ให้ใช้อะไรก็ได้ ยอนเข้าไปในรูหูสักครู่ 
ความง่วงก็จะหาย

(พระสารีบุตร)
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๕. หากยังไม่หาย ให้ไปเอาน�้าล้างหน้าล้างตา มองไปไกลๆ 
เหลียวดูทิศทั้งสี่ ความง่วงก็จะหาย

๖. หากยังไม่หาย ให้ระลึกถึงความสว่าง “อาโลกสัญญา” 
บอกกับตัวเองว่านี่มันกลางวันนะ มันสว่างแล้ว จะง่วงไปถึงไหน 
ไม่อายตัวเองก็อายเทวดาผีสางนางไม้บ้างสิ ความง่วงก็จะหาย

๗. หากยงัไม่หาย ให้เดนิจงกรมกระทบืเท้าแรงๆ เรว็ๆ ไวๆ 
กลับไปกลับมา ความง่วงก็จะหาย

๘. หากยงัไม่หาย ไม่ไหวแล้วจรงิๆ กใ็ห้นอนในท่าสหีไสยาสน์ 
นอนตะแคงด้วยการมีสติระลึกอยู่เสมอว่า จะไม่แสวงหาความสุข 
จากการนอน พักสักครู่แล้วลุกกลับขึ้นมาปรารภความเพียรต่อไป

ตรงนี้หากสติมีมากพอ ให้ดูเวทนาความพอใจไม่พอใจที่ 
เข้าไปเสพคุ้นอยู่กับความง่วงนั้นเลย ดูว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาอย่างไร แยกตัวง่วงกับตัวอยากออกจากกันให้ได้ อย่าให้ 
มนัเชือ่มถงึกนั ให้เหน็แจ้งจรงิๆ ว่าความง่วงทีม่นัเป็นทกุข์และไม่มี 
ตัวตนจริงๆ นั้นอาการมันเป็นเช่นไร เมื่อท่านได้อุบายธรรมมาแล้ว 
ความเพียรพยายามอันงามนั้น ก็ส่งผลให้ทะลุถึงความสิ้นสุดแห่ง 
พรหมจรรย์ได้ในเวลาต่อมา หลังอุปสมบทได้เพียง ๗ วันเท่านั้น

ความจรงิแก้ง่วงได้ไม่ใช่สิน้ทกุข์ แต่เผอญิความทกุข์ของท่าน 
มันอยู่ตื้น มันมาติดอยู่กับความง่วง ทะลุง่วงได้ก็ทลายรังอวิชชา 
เสรจ็สรรพไปเลย ตรงนีจ้ะเหน็ได้อกีอย่างหนึง่ คอื เรือ่งของธรรมะนัน้ 
ไม่จ�าเป็นต้องฟังอะไรให้ลึกซึ้งก็ได้ ส�าคัญอยู่ที่การเอาทุกข์ออก 
จากจติในปัจจบุนัขณะเท่านัน้ ค�าสอนของพระพทุธองค์เป็นขณกิวาท 
ธรรมะคือใช้การเข้าถึงธรรมคือการทะลุสู่ความว่างภายในใจ
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ความหลงลืม....
ไม่ใช่อุปสรรคการรู้แจ้ง

เพราะท่านเป็นก�าพร้า ไม่มคีนดแูล เมือ่พีช่ายบวชกจ็งึออกบวช 
ตามพีช่าย แม้ว่าท่านเองเป็นคนความจ�าไม่ด ีแต่มคีวามซือ่ตรงและ 
ความอ่อนโยน ไม่ตดิอารมณ์ใครง่ายๆ ไม่แบกค�าพดูหรอืการกระท�า 
ของใครๆ คนที่ความจ�าหรือสัญญาไม่ดีกับคนที่ไม่มีปัญญานั้น 
ต่างกนั การเข้าถงึวปัิสสนาปัญญา ไม่ได้ใช้ความคดิความจ�ามากมาย 
แต่ประการใด เพียงแค่จ�าได้บ้าง รู้เรื่องในสิ่งที่พูดให้ท�าก็พอ แต่ 
ที่ส�าคัญคือการท�าสติความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องทุกขณะ จนเป็นสมาธิ 
รู ้เท่าทันความคิด ก็จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาเองด้วยความที่ 
เป็นผู ้มีความจ�าไม่ดี กอปรกับความเป็นคนขี้เล่นของท่านด้วย 
ซึ่งเป็นธรรมดาของคนสมาธิสั้น จึงมักเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 
ท่านถูกตราหน้าว่า “เป็นคนไม่เอาไหน” ท่านถูกพระพี่ชายบอก 
ให้ออกจากวัดสิกขาลาเพศไปเสีย แต่เดชะบุญท่านได้พระพุทธองค์ 
มาโปรด พระองค์ได้สอบถามพร้อมให้ก�าลังใจ “เธอเองไม่ใช่ 
คนไม่มีปัญญา เธอเองก็สามารถท�าอย่างที่คนอื่นท�าได้เช่นกัน 
คนอื่นบรรลุได้ เธอก็บรรลุได้ ขี้หลงขี้ลืม แต่อย่าขี้เล่นแล้วจะ 
เหน็ธรรม เพยีงแต่ให้เริม่ท�าในสิง่ทีเ่ธอคดิว่าท�าได้ก่อนเท่านัน้เอง”

พระพุทธเจ้าได้ให้ไม้กวาดแก่พระจูฬปันถกเอาไปท�าความ 
สะอาดบริเวณภายในวัด ในขณะที่กวาดไปก็ให้มีสติรู ้ตัวไปด้วย 
หรอืจะบรกิรรมไปด้วยกไ็ด้ แต่ในใจให้นกึถงึกริยิาทีก่�าลงัเคลือ่นไหว 
อยู่นี้ ความตั้งใจรู้ ส่งสู่ความตั้งใจท�า จิตก่อเกิดเป็นสมาธิรู้ตัวอยู่ 

(พระจูฬปันถก)
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กบัปัจจบุนัขณะ จนกลายเป็นความรูแ้จ้งสว่างโพลงขึน้มาภายในจติ 
ท่านเกิดการสัมผัสชีวิตใหม่ที่หาได้ในร่างเดิม ณ ปัจจุบันนั้นเทียว

เตี้ยค่อม...แต่ปัญญาไม่ได้ตีบตัน

ท่านเป็นบุตรชายเศรษฐีในเมืองสาวัตถี แต่เป็นชายหนุ่มที่ 
มีรูปร่างเตี้ยค่อม เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้ว เกิดความ 
ศรทัธาเลือ่มใสใคร่บวชแสวงหาธรรม (ไม่ใช่บวชหาญาตโิกโหตกิาที่ 
ตายไปแล้ว หรอืบวชเพราะอกหกั หลกัลอย คอยงาน สงัขารโทรม) 
ได้เข้าฝึกฝนอยู่ในส�านักของพระสารีบุตร หลังจากได้บรรลุธรรม 
ขั้นต้นแล้ว พระสารีบุตรได้แนะน�าให้ท่านเจริญกายคตาสติให้มาก 
มีสติระลึกรู้ความเป็นไปในกายอยู่เสมอ อย่าเพิ่งไปสนใจความคิด

และเช้าวันหนึ่ง ขณะที่ท่านก�าลังเดินภิกขาจารบิณฑบาตอยู่ 
นัน้ กพ็อดสีวนทางกบัเศรษฐนีกัท่องราตร ีผูห้อบหิว้เอาโสเภณขีบัขี่ 
รถม้ามาด้วยกัน จะเป็นด้วยฤทธิ์แห่งความเมาหรือความคึกคะนอง 
ทั้งสองต่างพากันหัวเราะขบขันในความเป็นพระเตี้ยค่อมของท่าน

แต่เมื่อพระลกุณฏกภัททิยะมองไปที่ใบหน้าของคนทั้งสอง 
กลับไม่เห็นมีค�าเยาะเย้ยอันใดเข้ามาเสียดแทงค้างคาอยู่ในใจเลย 
เห็นแต่ฟันที่ขาวราวกระดูกเต็มอยู่ในปาก อารมณ์กรรมฐานของ 
ท่านเกิดความแนบแน่นสู่กัมมนิโยภาวะทันที ทั้งสองคนได้กลายมา 
เป็นอุปกรณ์อารมณ์วิปัสสนาของพระไปแล้ว เห็นเป็นเพียงสักแต่ว่า 
ธาตุตามธรรมชาติแห่งก้อนทุกข์ที่มันขยับไปมาเท่านั้น ณ จิต 

(พระลกุณฏกภัททิยะ)
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นั้นเอง ได้เกิดญาณทัศนะรู้แจ้งในนามธาตุ รู้ซึ้งถึงการเกิดดับที่ 
สมัผสัได้ในภายใน ส่งจตินีเ้ข้าถงึสถานะของอนาคามผีล อาศยัท่าน 
พระสารีบุตรชี้แนะอีกไม่นานก็ได้บรรลุที่สุดของพรหมจรรย์

รู้ได้..แม้ไร้ค�าอธิบายเหตุผล

นับว่าเป็นอเสขะบุคคลในสมัยครั้งพุทธกาลที่มีอายุยืนยาว 
นานถงึ ๑๒๐ ปี ท่านนพิพานหลงัพระพทุธองค์ พระมหาเถระผูเ้ป็น 
ประธานงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ภาพลักษณ์ของท่านคือ 
มักน้อย สันโดษ ชอบอยู่คนเดียว งดข้องเกี่ยวคลุกคลีกับหมู่คณะ 
อยู ่ป่าช้าเป็นวัตร นุ ่งห่มเฉพาะเศษผ้าที่หาได้ ไม่รับกิจนิมนต์ 
ฉันในบาตรเป็นวัตร ฉันเฉพาะอาหารที่บิณฑบาตได้เท่านั้น เป็นผู้ 
เคร่งในสมาทานธุดงค์ เป็นพระต้นแบบของสายธุดงควัตรจวบจน 
ปัจจุบัน

ท่านเข้าสูธ่รรมวนิยันีด้้วยการสมาทานโอวาท ๓ ข้อ จากพระ 
ศาสดา ซึ่งถือกันว่าเป็นวิธีการให้อุปสมบทแก่ท่านไปในตัวด้วย คือ

๑. เมือ่เข้าสูธ่รรมวนิยันีแ้ล้ว ท่านเองต้องมหีริโิอตตปัปะต้อง 
เคารพย�าเกรง รู้จักให้เกียรติกันและกันตามอาวุโส ทั้งในภิกษุผู้เก่า 
และผู้ใหม่ ไม่อวดกล้ามชูงวง ไม่ยกตนข่มท่าน อวดรู้ดูถูกผู้อื่น

๒. จงฟังธรรมข้อใดข้อหนึ่งด้วยความเคารพ ฟังให้แจ่มแจ้ง 
ในเนื้อหาโดยตลอด อย่าลุกไปเสียในระหว่าง อย่าได้นึกเดาเอาเอง

๓. ให้เจริญกายคตาสติ ระลึกรู้กาย อย่ายึดติดในฌาน

(พระมหากัสสปะ)
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หลังจากอุปสมบทแล้วไม่นาน ได้ออกปลีกวิเวกบ�าเพ็ญเพียร 
อยู่ตามล�าพังก็บรรลุธรรมาภิสมัย ว่ากันว่าท่านได้บรรลุธรรมขณะที่ 
พระพุทธองค์ชูดอกบัวขึ้นให้ภิกษุทั้งหลายดู ตอนนั้นแหละที่ท่าน 
เกิดประจักษ์แจ้งที่สุดของทุกข์นี้  เป็นการสอนที่ปราศจากค�าพูด 
เป็นการสอนแบบเซน พระมหากัสสปะนี่แหละที่เป็นต้นต�ารับบิดา 
แห่งนิกายเซน

เอาทุกข์  แลกธรรม...ท�าไมจะท�าไม่ได้

หนุ่มบุตรชายเศรษฐีเมืองจัมปา ผู้มีฝ่าเท้าพิสดารไม่เหมือน 
ใคร สีแดงดังดอกชบา และมีขนสีนิลขึ้นตามฝ่าเท้า ฝ่าเท้าอ่อน 
ไปไหนต้องนัง่เกีย้ว มโีอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพมิพสิารเพราะพระองค์ 
มีพระประสงค์ทอดพระเนตรฝ่าเท้าจริงเท็จตามค�าร�่าลือ และทรง 
อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมจากพระพุทธองค์ในวันนั้นด้วย 
เกิดความเลื่อมใสและได้อุปสมบทเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ค้นหา 
ที่สุดทุกข์ ที่ที่ไม่มีการเกิดการตาย

ท่านได้ปรารภความเพียร เจริญภาวนาด้วยการเดินจงกรม 
จนเท้าพอง เท้าแตกทะลุเลือดไหล แต่ก็ไม่มีวี่แววปรากฏว่าจะได้ 
เห็นธรรม มีแต่เวทนาที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น เป็นเช่นนี้ 
ระยะเวลานานพอสมควร พระพุทธองค์จึงทรงเสด็จไปให้ก�าลังใจ 
พระองค์อนุญาตให้ใส่รองเท้าได้ ใส่เดินจงกรมก็ได้ แต่ท่านก็
ไม่ยอมรับหากว่าการอนุญาตนี้เป็นเฉพาะกิจเฉพาะบุคคล ท่านมี 

(พระโสณโกฬิวสิะ)
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ความละอายต่อหมูค่ณะ ไม่อยากท�าลายกฎระเบยีบ เว้นไว้แต่จะทรง 
อนุญาตให้ใส่ได้เสมอเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาต 
ตั้งแต่บัดนั้น

ท่าน “พระโสณโกฬิวสิะ”  ได้สดบัอบุายธรรมเรือ่งพณิ ๓ สาย 
“หย่อนยานเกนิไป เคร่งตงึเกนิไป พอดเีป็นกลางๆ นีเ้ทยีบได้กบั
การปฏิบัติ เธอลองพิจารณาแล้วเอาไปฝึกดู ปรับใช้ให้เหมาะสม 
แก่อินทรีย์ของตน เมื่อมีความเข้าใจ ท�าจนถึงใจแล้ว จะท�าให้ 
ดอกบัวเบ่งบานได้ แม้ในยามแห้งแล้ง”

ในเรื่องของอุบายธรรมที่ได้มานั้น ส่งผลให้จิตเป็นสมาธิ 
หรือมรรคได้โดยง่าย เรื่องปฏิบัติมันท�ายากก็อยู่ตรงที่จิตมีอารมณ์ 
เป็นหนึง่นีแ่หละ รูอ้ย่างเดยีว หลงัจากนัน้มนัเป็นไปเอง อบุายธรรม 
ที่ท�าให้จิตสะดุดสัจจะ ยกสถานะของตัวเองขึ้นสู่มรรคได้นั้นส�าคัญ 
นักแล จะเกิดได้ง่ายในใจของคนที่มีความซื่อตรงและอ่อนน้อม 
ถ่อมตัว ไม่มีทิฐิมานะ

ผ้าที่สกปรกน้อย...ซักง่ายกว่า

เป็นอีกผู้หนึ่งที่บรรลุธรรมได้ไว และซ�้ายังบรรลุได้ตั้งแต่อายุ 
ยังน้อยๆ ก่อนที่จะบวชเป็นสามเณรเสียด้วยซ�้า เป็นเด็กที่คลอด 
ยาก จนมารดาต้องส่งคนไปขอพรขอก�าลงัใจจากพระพทุธเจ้าท่านจงึ 
ได้ถือก�าเนิดเกิดขึ้นมาดูโลก ได้เรียนธรรมะกับท่านเสนาบดีแห่ง 

(พระสีวลีเถระ)
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กองทัพธรรมคือพระสารีบุตรตั้งแต่ยังเล็ก อีกทั้งสลดใจในประวัติ 
ความเป็นมาของตวัเองจงึง่ายทีจ่ะเอนใจใฝ่องิธรรม ได้เกดิความปลง 
เสียแล้วซึ่งชีวิตจึงคิดมาปลงผม

ขณะนั่งให้พระพี่เลี้ยงปลงผมเพื่อเตรียมจะบวชเป็นสามเณร 
จิตก็เกิดน้อมไปเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีแก่นสารของ 

ร่างกายสังขาร จิตรวมกันเป็นหนึ่งเกิดพลังแห่งญาณทัศนะทะลุ 

สู่โลกุตตรธรรม ข้ามพ้นภพชาต ิสิ้นเชื้อการกลับมาเกิดอีก ขณะ 
ปลงผมอยู่พอดี เราทั้งหลายรู้จักท่านในนามพระผู้สมบูรณ์ไปด้วย 
โชคลาภนาม “พระสีวลีเถระ” สังเกตดูให้ดี ความเป็นพระเกิดได้ 
แม้อายุไม่ครบ ๒๐ ปี พระของพระพุทธเจ้ากับพระของสังคม 
ปัจจุบันไกลกันลิบลับ

เพียงฟังอย่างใส่ใจ....ก็รู้แจ้งได้เช่นกัน

เขมาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร เธอมีรูปร่างที่สวยงาม 
และหลงใหลในรูปสมบัตินี้เป็นยิ่งนัก วันๆ เธอจะชอบอยู่กับการ 
แต่งตัวเสริมสร้างความงามอยู่มิได้ขาด ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม 
ผ้าพรม ผ้าครามที่ทอมาจากเมืองกาสี หรือเมืองไหนๆ เธอก็ได้ 
สวมใส่หมด แต่ข้างฝ่ายสามกีลบัชอบไปวดัฟังธรรม ไปรบัฟังเนือ้หา 
สาระความจริงเกี่ยวกับชีวิต จนได้เป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน 
อยากให้ภรรยาเข้าใจ ได้รู้ได้เห็น และได้สมบัติที่มนุษย์เกิดมาแล้ว 
ควรจะได้บ้าง แต่นางกลบัรูส้กึว่าไม่อยากไป ภกิษเุหล่านัน้ชอบพดู 

(พระเขมาเถรีภิกษุ)
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เสมอว่า “ความสวยงามเป็นสิ่งสมมุติ เป็นภาพลวงตา เป็นมายา 
ไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน ไม่ควรยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัว 
เป็นตนของเรา คนไหนเห็นผิดจากธรรม คนนั้นเป็นคนผิดปกติ” 
นางไม่อยากไป เพราะไม่อยากได้ยินค�าพูดเหล่านี้ จึงตัดสินใจว่า 
ไม่ไปเสียจะดีกว่า

ไม่ว่านางจะจนด้วยอุบายของสามีอย่างไรก็ตาม ในที่สุดก็ได้ 
ไปฟังเทศน์ที่วัดเวฬุวันจนได้ นางมีความซาบซึ้งกับธรรมเทศนา 
นั้นเป็นอย่างยิ่ง จิตเป็นสมาธิและเจริญกายคตาสติ เห็นธรรมชาติ 
ร่างกายนี้เป็นอสุภะ เริ่มล�าดับได้ตั้งแต่น้อยๆ จนเติบใหญ่ แก่เฒ่า 
ผพุงั เสือ่มสลายตายไปในทีส่ดุ ร่างกายนีช่้างไม่มอีะไรดเีลย จติหดหู่ 
ในสังขารเกิดนิพพิทาวิราคะ ยิ่งเพ่งพิศด้วยสติยิ่งเห็นความยุ่งยาก 
ที่ต้องดูแลรักษาพยาบาลธรรมชาติที่ไม่เที่ยงอันนี้ ให้คงอยู่อย่าง 
ที่เราห่วง เราต้องการ เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่ใจเราหวัง 
มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราจะไปหวังเอาอะไรกับมัน

ความทีไ่ตรลกัษณ์ปรากฏชดัขึน้ๆ ท�าให้เกดิปัญญาแวบ็ เหน็ 
การเกิดดับในจิต เข้าถึงความเป็นวิสังขารสิ้นทุกข์ได้ในขณะนั้น 
นัน่เอง นบัว่านางเป็นอกีผูห้นึง่ทีไ่ด้บรรลธุรรมสงูสดุ ก่อนการเข้าถอื 
เพศบรรพชิต

บัดนี้ท่านเขมาเถรีภิกษุ ได้สัมผัสกับความงามที่เป็นอมตะ 
โดยแท้ อาทิกัลยาณัง งามในเบื้องต้น มัชเฌกัลยาณัง งามใน 

ท่ามกลาง ปริโยสานกัลยาณัง งามในที่สุด นับว่าเธอเป็นผู้โชคดี 
มีความงามอันเป็นเลิศ งามทั้งภายนอกและภายใน งามกายงามใจ 
งามที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว
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กรรมเก่า...เขย่าให้รู้สึกตัว

หญงิผูเ้ข้าสูธ่รรมเพราะกรรมผลกัจากรกัวปิโยค...รกัผวั รกัตวั 
รักลูก นี่ทุกข์ทั้งนั้น แม้บวชแล้วก็ท�าความเพียรให้จิตได้อารมณ์ 
ยากมาก เหตุเพราะวิบากกรรมเก่าเข้ามาคลุกเคล้าจิตนี้อยู่เสมอ 
อดตีท�าตนให้เป็นเช่นนีแ้ล้วอนาคตจะเป็นเช่นไร แต่นางไม่เคยย่อท้อ 
ทนต่อสู้กับวิบากขันธ์ได้ เพราะอย่างน้อยๆ นางก็เกิดสัมมาทิฏฐิ 
บ้างแล้ว รู ้และมั่นใจเลยว่าทางนี้คือทางรอด จะพ้นทุกข์ทะลุสู ่ 
ความสว่างได้ หากเดินตรงไปตามเส้นทางนี้ “จิตนี้ถูกกรรมเก่า 
ถมลึกเพียงไรก็จะขุดไปให้ถึง” นางได้ปรารภความเพียรอยู่อย่าง 
สม�่าเสมอมิได้ขาด และแล้ววันแห่งการรอคอยก็มาถึง

วันนี้ ภิกษุณี “กีสาโคตมี’’ ได้ตื่นแต่เช้า ถือตะเกียงเข้าไป 
ท�าสะอาดในศาลาโรงธรรม นางเดินรู้ตัวไปด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่ง 
พลันจิตก็คิดแว็บมาถึงตะเกียงที่มีลมมาพัด ดับบ้างติดบ้าง หรี่บ้าง 
สว่างบ้าง ขณะท�าความสะอาดไปใจก็พิจารณาไปด้วย ว่า...ในจิต 

ของคนเรากเ็ป็นอย่างนีน้ีเ่อง ความคดิเดีย๋วเกดิเดีย๋วดบั เดีย๋วสัน้ 

เดีย๋วยาว แล้วแต่ตวัอวชิชาและสงัขารจะเป็นคนปรงุ ตัง้แต่ตืน่นอน 

มา คนเราก็คงจะเวียนว่ายอยู่ในตัณหาอยู่เช่นนี้ จนกว่าสติจะ 

สมบรูณ์ ท�าให้แจ้งซึ่งอวิชชาได้ จึงดับการเกิดอันนี้ได้

ได้เกิดความสว่างแห่งปัญญาออกมาจากจิต พลังความรู้แจ้ง 
ได้ท�าลายวงจรกระแสทุกข์จนหมดสิ้น ณ วินาทีนั้น เธอยุติการเกิด 
การตายได้แล้ว เข้าถงึความเป็นผูไ้ม่เกดิไม่ดบัอกีต่อไปแล้ว เหมอืน 
ตะเกียงที่หมดน�้ามันแล้วดับไป เหมือนไฟสิ้นเชื้อฉันนั้น

(ภิกษุณีกีสาโคตมี)
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ความสว่างในวัยดึก

แม้ว่าจะเกดิในฐานะแม่ทีม่บีตุรหลายคนกต็าม แต่เมือ่ย่างเข้า 
สูว่ยัชราภาพ บตุรของนางนัน้ ต่างคนกต่็างปฏเิสธทีจ่ะดแูลเอาใจใส่ 
อย่างจรงิจงั เกีย่งงอนให้ไปอยูก่บัลกูคนอืน่ๆ บ้าง โดยอ้างว่าตนนัน้ 
มีครอบครัวแล้ว ธุระการงานก็มาก ไม่มีเวลา ทรัพย์สมบัติที่ได้มา 
กน้็อย ใช้จ่ายภายในครอบครวักย็งัไม่พอ นางจงึตดัสนิใจเข้าอาศยั 
ผ้าเหลืองหวังเพียงเลี้ยงตัวไปวันๆ

แต่พอนานวันไปเห็นคนนั้นปฏิบัติดี คนนี้ก็ปฏิบัติได้บรรลุ 
คนนั้นรู้แจ้ง คนนี้สิ้นทุกข์ ชักเอะใจ เราก็น่าจะเอาให้เห็นธรรม 
กับเขาบ้าง จะมัวมาคิดเอาแต่เรื่องความแก่มาอ้าง จะมัวรอผัดวัน 
ประกนัพรุง่อยูเ่ช่นนีค้งไม่ท�าให้อะไรดขีึน้มาเป็นแน่ แต่เรือ่งร่างกาย 
สังขารนี้เป็นขันธมาร บวชเมื่อแก่แก้นิวรณ์ก็ล�าบาก ความง่วง 
ความคิดตามติดยังกะเงา เราไม่เข้าไปหามัน มันก็มาเชื้อเชิญเราไป

แต่ในธรรมวินัยนี้  เพื่อเป็นการสร้างนิสัย จะมีธรรมเนียม 
ให้คนบวชใหม่ต้องรับใช้คนบวชก่อน ฝึกฝนให้รู้จักเสียสละ ฝึก 
ความอดทน ฝึกการลดมานะทิฏฐิ ปลูกฝังหิริ โอตตัปปะ ขันติ 
โสรัจจะ ซักจิตให้สะอาดนวดกายให้อ่อน สร้างความพร้อมก่อนมา 
ย้อมน�้าธรรม

ภิกษุณีแก่แต่บวชใหม่ ถูกก�าหนดให้ท�าหน้าที่ตักน�้า ผ่าฟืน 
ต้มน�า้ร้อนให้พระเถรอีาบ ต้มน�้าปานะให้หมูค่ณะได้ฉนั เพราะเหตนุี้ 
จึงไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเขาเท่าไร อีกทั้งเขาคงจะยกเว้น 
ให้บ้างตามควร

(ภิกษุณีโสณา)
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ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จมาเทศน์โปรดที่หมู่บ้านใกล้ๆ วัด 
ภิกษุณีรูปอื่นต่างก็พากันไปเข้าเฝ้า ปล่อยให้ภิกษุณีแก่นามว่า 
“โสณา” เฝ้าวัด นางร�าพึงกับตัวเองว่า เกิดมาจนแก่แต่ยังไม่เคย 
ได้เห็นพระพุทธเจ้า

แต่ก็ไม่เป็นไร เมื่อเหตุปัจจัยไม่เกื้อหนุน ก็จะอาศัยการงาน 
นี้แหละเป็นกรรมฐาน จะรู้สึกตัวอยู่กับการงาน ท�าเพื่อปฏิบัติบูชา 
พระพุทธเจ้า... ตรงนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงการยกระดับจิต 
ศรัทธาพละที่แท้จริงมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ตรงที่มันอยากจะท�าด้วย 
ความจรงิจงัจรงิใจนีเ่อง วาระนัน้เอง สภาพของไตรลกัษณ์กป็รากฏ 
ขึ้นอย่างแจ่มแจ้งในขณะที่ก�าลังผ่าฟืนอยู่พอดี และเพียงชั่วอึดใจ 
ต่อมากไ็ด้เกดิอธปัิญญาท�าลายอปุาทานในขนัธ์ ๕ จนหมดสิน้ นาง 

ได้เข้าถึงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุพร้อมด้วยอภิญญาจิตไปแล้ว

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า” บัดนี้พระภิกษุณี 
โสณาได้เหน็พระพทุธเจ้าองค์จรงิแล้ว ได้เหน็พระองค์ปรากฏแม้ขณะ 
ท�าภารกิจอื่นได้ด้วย พระพุทธเจ้าอยู่ทุกอิริยาบถจริงๆ “ผู้ใดอยาก 
เห็นพระพุทธเจ้า ให้เฝ้าดูจิตตน”
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เว่ยหล่างสังฆปรินายกองค์ที่ ๖ ของจีน  : 
ผู้ไม่รู้หนังสือ  แต่รู้ธรรมสูงสุด

“หยุดวิ่งตามความคิด หยุดคิดว่าอะไรถูกอะไรผิด อยู่กับ 
ปัจจบุนัขณะ ดธูาตแุท้ดัง้เดมิของจติก่อนทีจ่ะเกดิความคดิอารมณ์ 
นัน้ว่ามหีน้าตาเป็นอย่างไร...” นีค่อืค�าชีแ้นะในการก�าจดัอวชิชาของ 
ท่านภิกษุเว่ยหล่าง

ชีวิตก่อนบวช มีฐานะยากจนก�าพร้าพ่อแต่ยังเด็ก เลี้ยงชีพ 
ด้วยการเข้าป่าตัดฟืนขาย อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ 
ครอบครัวถูกเนรเทศให้ไปซุนเจา มณฑลกวางตุ้ง อยู่ชายแดนทาง 
ตอนใต้ของประเทศจีน

เมื่ออายุได้ ๒๔ ปี ขณะกลับจากน�าฟืนไปส่งขายให้ร้านค้า 
ตลาดในเมอืง บนไหล่แบกขวานพร้อมไม้คาน เขาได้ยนิเสยีงสาธยาย 
พุทธมนต์จากชายคนหนึ่งดังมาจากแถวหน้าร้าน “วัชรปรัชญา- 
ปารมติาสตูร หรอื วชัรเฉทกิสตูร” พระสตูรว่าด้วยปัญญาทีค่มกล้า 
ประดุจเพชรความว่า ทุกอย่างเป็นความว่างเปล่า อย่ายดึตดิอยูก่บั 
สิง่ใด ท�าใจให้ว่าง...ฉบัพลนัใจท่านกเ็กดิลกุโพลงสว่างใสในพทุธธรรม 
ทั้งๆ ที่ยังเป็นฆราวาส

ท่านได้เดินทางไปวัดเพื่อรับการถ่ายทอดค�าสอนอีกบางอย่าง 
จากเจ้าอาวาสวดัตงุซนั ต�าบลวองมยุ เมอืงคเีจ ซึง่เป็นสงัฆปรนิายก 
องค์ที่ห้าฮังเจ็นหรือฮ่งยิ้ม พร้อมกับรับมอบต�าแหน่งทายาทธรรม 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่หก และต้องหนีการตามล่า 
ของบุคคลผู้อิจฉาริษยาอยู่นานถึง ๑๕ ปี จึงได้ท�าการอุปสมบท 

(สังฆราชเว่ยหล่าง)
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เป็นภิกษุ คนจีนรู้จักท่านในนาม “หลักโจ้ว”
ค�าสอนของท่านภกิษเุว่ยหล่าง ได้รบัการบรรจเุข้าเป็นพระสตูรๆ 

หนึ่งของพระไตรปิฎกจีน และโศลกธรรมที่บ่งบอกถึงภูมิธรรม 
ของท่านว่าเป็นผู้รู้แจ้งที่เราคุ้นหูชินตามากคือ “ไม่มีต้นโพธิ์ ไม่มี 
กระจกเงาใส ทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นละอองจะเกาะติดอะไร” คือ 
เมื่อรู้แจ้งว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา ความคิดจะมาเกาะติดอะไรได้

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ท่านเว่ยหล่างได้ปลุกกระแสการ 
สอนธรรมแนวเซนอย่างมชีวีติชวีา และเข้าถงึอรรถรสแห่งวมิตุตด้ิวย 
พุทธิปัญญาอย่างแท้จริง โดยเน้นการเข้าถึงธรรมด้วยการเจริญสติ 
วปัิสสนา (ซาเซน) และการศกึษาโกอาน (ปรศินาธรรม) ด้วยสมาธิ 
จิตแบบการประจักษ์แจ้งธรรมชาติความจริงในจิต ปฏิเสธพิธีกรรม 
ต�ารา กระตุ้นให้เกิดการค้นหาความจริงในจิตเท่านั้น

ผู้ใหญ่บ้าน...อุบาสกเชียงคาน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ...แต่รู้แจ้งสัจธรรม

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หรือ ชื่อเดิม พันธ์ อินทผิว เกิด 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๔๕๔ ที่บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน 
จ.เลย บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็ก ครอบครัวมีอาชีพท�าไร่ ท�านา 
เพราะต้องช่วยเหลือครอบครัวท�ามาหาเลี้ยงชีพ ประกอบกับอยู่ 
ห่างไกลความเจริญ ท่านจึงไม่ได้เล่าเรียนหนังสือ

(หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ)
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เมือ่อายไุด้ ๑๐ กว่าปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรทีว่ดัในหมูบ้่าน 
ในช่วงนี้ท่านได้เรียนอักษรลาวหรือภาษาไทยน้อย พออ่านออก 
เขียนได้ และได้เริ่มฝึกกรรมฐานกับหลวงน้าของท่าน และพระ 
กรรมฐานอีกหลายรูปหลายวิธี เช่น พุทโธ, พองยุบ, สัมมา อรหัง, 
นับหนึ่ง สอง สาม, เจริญมรณสติกับลมหายใจ เป็นต้น ท่านได้ 
ใช้ชีวิตเป็นสามเณรอยู่ ๑ ปี ๖ เดือน ก็ลาสิกขาบทออกมาช่วย 
ครอบครัวท�ามาหาเลี้ยงชีพ

อายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทตามประเพณี ๖ เดือน แต่ท่านก็ 
เน้นเรื่องท�ากรรมฐานเช่นเดิม ฉันมื้อเดียว พยายามบ�าเพ็ญกรรม- 
ฐานผู้เดียวอยู่แต่ภายในพระอุโบสถ

อายุ ๒๒ ปี ได้แต่งงานและมีบุตรชาย ๓ คน ด้วยบุคลิก- 
ภาพความเป็นผู้น�า ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านถึง 
๓ สมัย อุปนิสัยส่วนตัวชอบท�าสมาธิและรักษาอุโบสถศีล อีกทั้ง 
ยังเป็นผู้น�าในการท�าบุญประเพณีต่างๆ อยู่เสมอ บ่อยครั้งที่ท่าน 
รับเป็นเจ้าภาพกฐินครั้งละ ๔-๕ กอง

ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ในอ�าเภอเชียงคาน ด้วยเหตุผล 
เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร พร้อมท�าธุรกิจพ่อค้า
เดินเรือกลไฟ ท�ามาค้าขายตามล�าแม่น�้าโขง ระหว่าง เชียงคาน - 
เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง ช่วงนี้เองที่ท�าให้ท่านมีโอกาสพบปะ 
พระกรรมฐานหลายรูป จึงได้รับการชี้แนะอุบายและวิธีการฝึก 
กรรมฐานเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยสนใจอยู่แล้ว และถึงแม้จะสนใจ 

ปฏบิตักิรรมฐาน การท�าบญุ ให้ทานรกัษาศลี แต่กไ็ม่ได้ช่วยให้ท่าน 

เอาชนะความโกรธได้เลย
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ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ขณะนั้นท่านอายุได้ ๔๖ ปี ได้ตัดสินใจ 
แสวงหาสัจธรรม โดยมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการเอาชนะความ 
โกรธ และท�าความจริงในเรื่องดังกล่าวกระจ่างให้จงได้ หาไม่แล้ว 
ก็จะไม่กลับบ้าน

ท่านได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดรังสีมุกดาราม ต.พาน- 
พร้าว อ.ท่าบ่อ (ปัจจุบันคือ อ.ศรีเชียงใหม่) จ.หนองคาย โดยใน 
เบื้องต้น ท่านได้เริ่มต้นการท�ากรรมฐานตามที่เคยมีประสบการณ์ 
มาก่อน เช่นการตามรู้ดูลมหายใจแบบอานาปานสติ แบบบริกรรม 
พุทโธ แบบสัมมาอรหัง แบบพองยุบ แบบภาวนาว่า ตาย ตาย... 
ท�าอยู ่หนึ่งวัน ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว ่า “ทั้งหมดนี้รวมแล้วก็คือ 
อานาปานสติที่ตนได้เคยท�ามาหมดแล้วนั่นเอง ซึ่งก็ไม่เห็นว่า 
มันจะมีอะไร มันท�าลายราคะ โทสะ โมหะ ไม่ได้” จึงเริ่มหันมา 
ท�าแบบติงนิ่ง (เคลื่อนไหว - หยุด) คือตามรู้อาการเคลื่อนไหวของ 
ร่างกาย เมื่อขยับก็ให้บริกรรมว่า ติง พอมันหยุดก็บริกรรมว่า นิ่ง

ในขณะที่เจริญกรรมฐานอยู่นั้น ท่านก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาอีกว่า 
“ถ้าก�าหนดรู้เคลื่อนไหว แต่หากยังมีการบริกรรมอยู่ มันก็คงไม่ 
แตกต่างจากการท�ากรรมฐานแบบอื่นๆ อยู่นั่นเอง” จึงงดการ
บริกรรม ใช้เพียงสติก�าหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของอิริยาบถ ด้วย 
การนั่งสร้างจังหวะสลับกับการเดินจงกรม พร้อมกับการเอาสติ 
ดคูวามคดิ (ดจูติ) และแล้วเพยีงชัว่ข้ามคนืของวนันัน้เอง สจัธรรม 
ก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันและอย่างน่าอัศจรรย ์โดยปราศจาก 
พิธีรีตองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่ง ณ จุดนี้เอง ท�าให้ท่านสิ้นสงสัยในเรื่อง 
ปฏบิตัธิรรม ตลอดถงึเรือ่งราวของชวีติ เมือ่เช้ามดืของวนัขึน้ ๑๑ ค�า่ 
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เดือน ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากนั้น ท่านได้ท�าการเผยแผ่ธรรม 
ในเพศของฆราวาสอยู่ ๒ ปี ๘ เดือน แก่บรรดาญาติพี่น้องและ 
ผู้ที่สนใจทั่วไป

ต่อมาได้อปุสมบทอกีครัง้ เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
หลังพบว่าการเป็นภิกษุจะเอื้อประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมได้ดีกว่า 
และได้จารกิสอนธรรมไปในทีต่่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยท่าน 
มกัจะเน้นผูป้ฏบิตัอิยูเ่สมอว่า “ให้เจรญิสตแิบบเคลือ่นไหวให้มาก 
เพือ่ประคองตวัรู ้(สต)ิ ดกูายเคลือ่นไหว ดจูติคดิ ท�าให้ต่อเนือ่ง 
เป็นลูกโซ่ แล้วสัจธรรมก็จะเผยตัวมันออกมาเอง…” ปัจจุบันการ 
พฒันาจติด้วยการเจรญิสตแิบบเคลือ่นไหวตามแนวค�าสอนหลวงพ่อ 
เทียน จิตฺตสุโภ ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใน 
กลุม่ปัญญาชน ว่ากนัว่าเป็นวธิทีีล่ดัสัน้ ตรงสูก่ารรูจ้ติโดยปราศจาก 
พิธีรีตองใดๆ อาจารย์เซนในญี่ปุ่นบางท่านรวมทั้งคนไทยผู้สนใจ 
พทุธแบบเซน ให้สมญานามท่านว่า “เซนแห่งสยาม” พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ท่านเริ่มป่วยด้วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร และได้เข้า 
รับการรักษาผ่าตัดหลายครั้ง แต่ก็มีอาการทรุดลงเรื่อยๆ จนถึง 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านละสังขารเมื่ออายุได้ ๗๗ ปี ก่อนที่พระสงฆ์ 
ในวัดจะสวดมนต์ท�าวัตรเย็น วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
หลงัจากได้อทุศิชวีติให้กบัการเผยแผ่ธรรมมานานถงึ ๓๑ ปี ณ ศาลา 
มงุแฝกวดัทบัมิง่ขวญั อ.เมอืง จ.เลย (จากหนงัสอืโพธธิรรมค�าสอน 
ปรมาจารย์ตั๊กม้อ : ส�านักพิมพ์มายด์, ๒๕๔๙)



การศกึษาขนัธ์ ๕ ในภาคภาวนา
คอืการเฝ้าดธูรรมชาตขิองจิต
หรือของขันธ์โดยรวมทั้งหมด

ไม่มีการแบ่งแยก 
ไม่มีการขบคิดวิจารณ์อะไร

ดูรู้เห็นเฉยๆ
ศึกษาที่อาการดูของตัวเองด้วยว่า

ดดู้วยความอยาก 
ด้วยกริยิาจติทีเ่พ่งจ้องหรอืไม่





รู้โลกกว้าง แค่ไหน ใจยังทุกข์
เพราะจิตคลุก เคล้าคลอ ก่อตัณหา
คิดติดอยาก ชอบพอ ก่อกามา
รู้แจ้งจิต ดีกว่า ตัณหาดับ
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การก�าหนดรู้ เป็นอุบายน�าไปสู่การรู้เองแบบอัตโนมัติ การก�าหนดรู้ 
กายเป็นอุบายสู่การรู้จิต ก่อนอื่นผู้ปฏิบัติต้องรู้ก่อนว่า สติกับความ 
คดิต่างกนัอย่างไร อย่าสบัสนเป็นอนัขาด หาไม่แล้วแทนทีจ่ะเจรญิสติ 
กลับกลายเป็นการมาเจริญความคิด คนมีสติจะรู้จักความคิด แต่ 
ความคิดจะไม่รู้จักสติ

สติ คือความระลึกรู ้ พึงเอามาก�าหนดรู ้อาการกายตั้งแต่ 
หัวจรดเท้า หรือเฉพาะเจาะจงเอาตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ เช่น การ 
รู้ลมหายใจ การรู้ท้องพองยุบ รู้การนั่งยกมือสร้างจังหวะ การเดิน 
จงกรม การพลิกมือหงายมือ อาการนับลูกประค�า หรืออาการของ 
อวยัวะ ๓๒ ในร่างกาย ส�าหรบัผูฝึ้กใหม่ให้ระลกึรู ้ณ จดุใดจดุหนึง่ 
ก่อน จะมีค�าบริกรรมก�ากับไว้ด้วยก็ได้ นี้เป็นกายคตาสติ คือสติ 

กํ า ห น ด อ ย่ า ง ไ ร
ใ น ข ณ ะ ป ฏิ บั ติ

๖
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ที่เป็นไปในกาย รู้เฉยๆ รู้แล้ววาง อย่าปรุงแต่งหรือวิจารณ์อะไร 
ให้รู้อยู่ ณ จุดนั้นไปเรื่อยๆ นานๆ แต่หากการพิจารณานั้นเกิดขึ้น 
เพยีงเพือ่ให้จตินัน้สลดัอารมณ์นวิรณ์ หรอืให้สตกิลบัมารูอ้ยูปั่จจบุนั 
ให้ต่อเนื่องได้ ก็ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด ให้รู้ทุกอย่างที่ผัสสะ แต่ 
อย่าใส่ใจหรือสนใจ ให้ระลึกรู้ใส่ใจเฉพาะที่ก�าหนดเท่านั้น

ก�าหนดรู้ให้ต่อเนื่อง  ท�าบ่อยๆ
จะค่อยๆ  รู้ตัว

การก�าหนดรู้กาย หรือการตามรู้อาการกาย (กายานุปัสสนา) 
ในเบื้องต้นผู้ฝึกใหม่จะยังก�าหนดไม่ค่อยได้ จิตจะอยู่กับความคิด 
มากกว่าความรูส้กึตวั อย่างไรกต็ามอย่าท้อแท้ ต้องพยายามก�าหนดรู้ 
อยู่อย่างนั้น ท�าให้เกิดความต่อเนื่องและยาวนาน ดังพุทธพจน์ที่ว่า 
“ภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา สังวัตตะติ” อบรมบ่มเพาะจิตของตน 

ด้วยการเฝ้าดู เฝ้าระลึกรู้ ท�าให้เจริญ ท�าให้มากๆ ท�าให้สืบต่อ 

ท�าให้ถึง การท�าซ�้าๆ ซากๆ จะท�าให้สติเกิดความช�านาญ และเริ่ม 
รู้นิสัยของตัณหาในจิต อาการตอนนี้จะเหมือนเล่นชักเย่อ รู้สึกตัว 
อยู่กับปัจจุบันได้บ้าง คิดไปบ้าง ขณะปฏิบัติก็ให้สังเกตก�าลังฝ่าย 
กศุลจติของตนเองด้วยว่า ขาดเหลอือะไรบ้าง ต้องขอความช่วยเหลอื 
หรือเพิ่มเติมคุณธรรมข้อไหน จึงจะมีพลังสามารถไล่ความคิดออก 
นอกพื้นที่จิตได้เช่น ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล 
เมตตา อธิษฐาน ขันติ สัจจะ อุเบกขา เป็นต้น



111

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

สติเหมือนลูกรัก ลูกที่เกิดในจิตเราแท้ๆ แต่เราไม่สนใจเขา 
ปล่อยทิ้งปล่อยขว้าง ดันหลงไปเอาใจลูกเลี้ยงคือความคิดปรุงแต่ง 
ในทีส่ดุเมือ่เราไม่สามารถควบคมุมนัได้ มนักเ็ลยกลายเป็นโจร อกีทัง้ 
ยงัไปพาพวกพ้องเพือ่นฝงู กเิลส ตณัหา อปุาทาน ชาต ิชรา มรณะ 
เข้ามาด้วย และในที่สุดชีวิตเราก็ล้มละลายฉิบหายเพราะถูกกบฏ 
จากลูกเลี้ยงนี่เอง

ความคดินัน้มนัมอีบุายหลอกลวงเราสารพดัทีจ่ะให้ยอมรบัว่า 
มนัคอืลกูแท้ๆ มนัไม่ยอมเปิดทางให้เราได้รูเ้หน็ความจรงิแล้วไล่มนั 
ออกนอกบ้านได้ง่ายๆ เราเองหรือก็ชอบในมายาราคะ โทสะ โมหะ 
ของเขาเสยีจนหวัปักหวัป�า ลกูสตขิองเราเขาพร้อมจะกลบัมาท�าหน้าที่ 
ทีด่ขีองเขาอยูแ่ล้ว แต่ทีส่�าคญัคอืเราจะกล้าไล่กล้าตดัใจจากลกูเลีย้ง 
ทรพนีีไ้ด้หรอืเปล่าเท่านัน้ ลองให้สตไิด้เข้ามาอยูใ่นใจเราสกั ๓๐ นาที 
หรอืชัว่โมงหนึง่ดซู ิแล้วจะรูว่้าธรรมชนดินีม้คีณุค่ามหาศาลจริงๆ

เคล็ดลับการรู้ธรรมอยู่ที่การท�าความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเป็น 
ลูกโซ่ ความต่อเนื่องของสติจะเข้าไปขวางกั้นภาวะสันตติในสังขาร 
การปรุงแต่งที่ไหลอย่างต่อเนื่องนั้นให้หยุดลงได้ ยิ่งเราก�าหนดสติ 
ได้เท่าใด ความคิดก็จะน้อยลงไปเท่านั้น และที่ส�าคัญต้องท�าความ 
เข้าใจให้แยกสติออกจากความคิดให้เป็น สติรู้ความคิดกับการกด 
ความคิดนั้นจะไม่เหมือนกัน

ความคิดกับสตินั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน  เหมือนขาวกับด�า 
กลางวนักบักลางคนื มดืกบัสว่าง หรอืแมวกบัหน ูถ้ามขีาวกไ็ม่มดี�า 
ถ้าเป็นกลางวันความมืดก็ต้องหาย มีแมวก็ต้องไม่มีหนู มีมหาสติ 
อกุศลทั้งหลายก็ต้องหายไปจากจิต
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การรู้รูปนาม

รปูกบันาม หมายถงึกายกบัใจ กายเคลือ่นไหวเป็นรปู ใจทีรู่้ 

เป็นนาม ค�าพดูประโยคนีเ้ราจ�าได้ แต่นีเ่ป็นสญัญาไม่ใช่รูไ้ด้ด้วย 

ปัญญา รูจ้�า รูจ้กั รูแ้จ้ง รูจ้รงิ ค�าเหล่านีเ้ป็นภาวะทีเ่ราต้องประจกัษ์ 

แจ้งด้วยใจ

ในวิธีการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวนี้ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักความ 
รู้สึกตัวที่เป็นสติให้ถูกต้องเสียก่อน รู้ว่าเอาอะไรไปก�าหนดรู้อะไร 
การรับรู้หรือระลึกรู้อาการของกายและจิตนั้นคือสติ ที่เราจะน�ามา 
พัฒนา ในเบื้องต้นให้เอาสติมาก�าหนดรู้อาการกายให้ต่อเนื่องให้ได้ 
ท�าจนกระทั่งมันเกิดเป็นของมันเอง ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็น 
สัมมาสติจะปรากฏ จะเกิดความตื่นโพลงสว่างแจ้งขึ้นมาในใจ เกิด 
ความรูต้วัทัว่พร้อมไปทัว่ทัง้กาย จะเกดิแบบฉบัพลนั เราไม่สามารถ 
จะค้นคิดคาดเดาอะไรล่วงหน้าในอาการที่เกิดขึ้นนี้ได้เลย มันเป็น 
อาการที่อยู่ในรูปภาวะของโอปปาติกะ เรามีหน้าที่เพียงประคองตัวรู้ 
เท่านั้น ผู้ปฏิบัติจะรู้เอง เห็นเอง เป็นเอง

ช่วงนีค้วามคดิทีเ่คยมมีากๆ จะหายไปหมด จติโล่งไม่มอีะไร 
ค้างคาอยูใ่นใจ เหมอืนเราแบกของหนกัทัง้เหนือ่ยจากการเดนิทาง 

ไกล จู่ๆ  สิง่ของนัน้กพ็ลดัตกลงสูพ่ืน้แบบฉบัพลนั ความเหนือ่ยหนกั 

ไม่เหลืออยู่บนบ่าไหล่อีกแล้ว กายเบา จิตเบา สติความรู้สึกตัว 

จะชัดเจนมาก ขยับตรงไหนจะรับรู้ตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้อง 

ก�าหนดรู้ จะรู้เห็นอาการของกายเคลื่อนไหวและจิตใจที่ปล่อยวาง 
ว่างเปล่า ปราศจากความคิดนึกใดๆ ทั้งสิ้น สติก็บริสุทธิ์ รูปนาม 
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ก็บริสุทธิ์ อาการรู้ก็เป็นไปของมันเองเป็นอัตโนมัติ อาการเช่นนี้ 
เรยีกได้ว่า ได้ปัญญารูร้ปูนามเกดิขึน้ หรอืได้สตขิัน้รูร้ปูนาม หรอื 
ได้สตริะลกึรูใ้นกายานปัุสสนาสตปัิฏฐานตวัจรงิ ได้สมัผสัองค์ธรรม 
ในอริยมรรคคือสัมมาสติตัวจริง

เป็นประสบการณ์ครัง้แรกของผูฝึ้กเจรญิสต ิเป็นปรากฏการณ์ 
ทีป่ระทบัใจแบบไม่มวีนัลมืเลย เป็นสภาวะทีพ่ดูอธบิายให้เข้าใจไม่ได้ 
ด้วยภาษา แต่ในกลุ่มผู้ผ่านอารมณ์นี้แล้วจะรู้กันดี เข้าใจไม่สงสัย

อาการของปัญญารู้รูปนามนี้จะปรากฏขึ้นในขณะที่เราอยู่ใน 
อิริยาบถใดก็ได้  เป็นอกาลิโก ไม่ประกอบกาลเวลาหรือสถานที่ 
การก�าหนดรู้ต่อเนื่องสติเต็มเมื่อไรก็ปรากฏเมื่อนั้น ซึ่งหลังจากนี้ 
ผูป้ฏบิตัสิามารถเจรญิอรยิมรรคอย่างถกูต้องด้วยความมัน่ใจ ปราศจาก 
ความลังเลสงสัยต่อไปได้เลย

แต่ส่วนมากผู้ปฏิบัติมักเกิดความหลง หลงดีใจ หลงตื่นเต้น 
เกิดปีติ เกิดความสุข เกิดความรู้ความเข้าใจ ภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง 
ท�าได้ เพราะเป็นประสบการณ์ในชวีติทีน่่าอศัจรรย์จรงิๆ ความอยาก 
เทศน์อยากสอนอยากบอกเล่าให้คนอืน่ฟังจะแทรกเข้ามาในอารมณ์นี้ 
และเพราะอาจยังไม่แยบคาย ประคองอารมณ์ยังไม่เป็น ยังไม่มี 
ความช�านาญ พุทธภาวะที่ปรากฏนั้นก็จะค่อยๆ เลือนลางจางไป 
แต่ก็สามารถเรียกกลับมาได้ใหม่ เพราะเรารู้ความลับของการสร้าง 
เหตุปัจจัยตรงนั้นแล้ว เหมือนเส้นทางที่เราเคยเดินหากจะวกกลับ 
ไปอีกก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะเดินไปข้างหน้านั้นเป็นเรื่องที่ 
ยากยิ่งกว่า หรือเหมือนกีฬาที่เราผ่านการฝึก หากจะฝึกทบทวนอีก 
ก็ย่อมท�าได้ แต่การที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นสุดยอดหรือแชมป์นั้น 
เป็นเรื่องที่ยาก ในเรื่องนี้จะขึ้นกับอินทรีย์ของแต่ละคน
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การรู้รูปนามคือ 
การได้สติที่แยกจิตออกจากความคิดได้

เมือ่ก่อนทีย่งัไม่รูร้ปูนาม การก�าหนดสตจิะไม่ชดัเจน จะไหล 
ไปกบัความคดิปรงุแต่ง แต่เมือ่อาการของรปูนามปรากฏขึน้ ความคดิ 
กับสติจะแยกกันชัดเจน เห็นว่าความคิดกับจิตเป็นภาวะคนละอัน 
กัน จิตว่างที่มีสติ กับจิตเผลอที่ขาดสติ จะรู้ว่ามันต่างกันอย่างไร 
เหมือนเราสามารถแยกน�้ากับตะกอนออกจากกันได้ เห็นชัดว่ามัน 
ไม่ใช่อันเดียวกัน จิตเดิมแท้มันว่าง แต่พอเผลอความคิดก็เข้ามา 
ปรุงแต่งจิต แล้วเราก็หลงไปกับความปรุงแต่งนั้น จะอ๋อขึ้นมาทันที 
ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ตรงที่เรารักษาความปกติของจิตไม่ได้ 
สติเรายังอ่อน สติยังไม่เข้มแข็ง สติยังไม่รวดเร็วว่องไวพอ สติเรา 
ชอบเผลอ ชอบลืมเฝ้าดูอยู่ตรงนั้น อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งว่าทุกข์ 
เกิดจากความคิดนี้เอง

สติขั้นรู ้รูปนาม จึงเท่ากับท�าให้เราได้ปัญญาเห็นทุกข์ตาม 
ความเป็นจริง ทุกข์ที่เป็นอริยสัจจ์ ทุกข์ที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้ง 
ปวงของมนุษย์ ผู้ปฏิบัติจะรู้ทุกข์ รู้สมุทัยบ้างแต่ยังไม่ชัด นิโรธยัง 
ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่ามรรคยังไม่เจริญเต็มที่

เราเริ่มรู้ว่าสติในระดับนี้ยังท�าอะไรกับความคิดได้ไม่มากนัก 
หน้าทีเ่ราตอนนีก้ค็อื อย่าไปตืน่เต้นกบัสิง่ทีรู่ ้ให้มาก�าหนดรูส้ตอิยูก่บั 
อิริยาบถต่อไป เพียงสังเกตดูเฉยๆ อย่าดูด้วยความอยาก อย่าดีใจ 
อย่าติดใจ อย่าสงสัย ให้พัฒนาตัวรู้อยู่กับปัจจุบันล้วนๆ พยายาม 
เป็นผู้รู้ ผู้ดูเฉยๆ ให้ได้ ตรงนี้ให้ระวังจะติดสงบ ติดสุข
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การรู้รูปนามคือ
การพัฒนาสติธรรมดา สู่สติปัฏฐานได้

สตธิรรมดาก่อนทีย่งัไม่รูร้ปูนาม จะรูเ้ฉพาะเจาะจงทีก่�าหนดรู้ 
เท่านั้น ก�าหนดเมื่อใด ก�าหนดรู้ที่ตรงไหนก็จะรู้เมื่อนั้น และเฉพาะ 
ที่ตรงนั้นเท่านั้น แถมยังเป็นความรู้สึกที่หลวมๆ ไม่สนิทแนบแน่น 
ไม่โล่งไม่โปร่ง บางครั้งยังอึดอัดอีกต่างหาก เพราะต้องเพ่งจ้องกด 
จิตเอาไว้เพื่อไม่ให้มันคิด อันนั้นเป็นความรู้ที่ยังไม่รู้ สติที่แท้หรือ 
สติปัฏฐานยังไม่เกิด ยังไม่เป็นมหาสติ มันเป็นการฝึกด้วยความ 
อยาก ยังไม่เข้าถึงธรรมที่เป็นธรรมดาหรือธรรมชาติได้

หากสติรู้รูปนามแล้ว การระลึกรู้จะกินพื้นที่ทั่วทั้งกาย และ 
ลึกเข้าไปถึงจิต รู้เท่าทันความคิดในส่วนที่หยาบๆได้ คือสามารถ 
รู้อาการของกายและจิตในขณะเดียวกันได้เลย แต่ยังไม่ละเอียด 
เพราะจะหลุดจากปัจจุบันธรรมบ่อยๆ แต่ก็พอจะดูอยู่กับฐานทั้งสี่ 
เป็นบ้าง เช่น ในขณะที่ก�าหนดรู ้กายก็จะเห็นอาการของเวทนา 
และในขณะที่ก�าหนดรู้ดูจิตก็จะเห็นเวทนาทางจิตที่เป็นทั้งความคิด 
และอารมณ์ “ดกูายเคลือ่นไหว ดใูจนกึคดิ” ไปพร้อมๆ กนั อนัไหน 
มันชัดกว่าก็ดูอันนั้น นี่คือสติปัฎฐานที่ผ่านการพัฒนาจากการรู ้ 
อารมณ์รูปนามมาแล้ว
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วิปัสสนู  อุปสรรคของนักวิปัสสนา

เรื่องของอารมณ์รูปนามนี้ โดยทั่วไปนักปฏิบัติเมื่อได้สัมผัส 
อารมณ์รูปนามแล้ว สติจะอยู่กับกายและเวทนาได้เป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนจิตกับอารมณ์นั้นจะยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก คือเมื่อดูจิตจะติด 
ความคดิอยูบ้่าง โดยเฉพาะความคดิทีด่ีๆ  ความคดิทีเ่ป็นธรรมะหรอื 
ความรู้ที่ผุดขึ้นจากภายใน ความเข้าใจในพุทธธรรมที่ปรากฏขึ้นเอง 
โดยที่ไม่ได้ร�่าเรียนมาก่อน หรือแม้ที่เคยเรียนรู้จากต�าราก็จะเกิด 
ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเป็นค�าตอบที่ 
ออกมาจากจิตว่างๆ ไม่ได้เกิดมาจากความคิดความจ�า (การรู้จาก 
การคิดเรียกว่ารู้แบบผู้ไม่รู้) ความหลงที่เกิดขึ้นตอนนี้ ไม่ใช่หลง 
เข้าไปในความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอดีตหรืออนาคต แต่เป็น 
ความหลงในปัญญาของตนเอง ติดในความรู้ ออกจากอารมณ์นี้ 
ไม่ได้อาจเป็นวัน เป็นเดือน เป็นปีก็มี จนบางครั้งถึงกับหลงว่า 
ตนเองได้บรรลุธรรมแล้วก็มี แท้ที่จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

เหมือนการหัดขับรถ แม้จะเข้าเส้นทางได้แล้ว แต่เมื่อไป 
พบเจออะไรระหว่างทาง หรือตามริมข้างทางก็จอดแวะชมหรือ 
หยุดพักเหนื่อย แต่ก็มีบางครั้งที่พลังของรถไม่พอก็ไปข้างหน้า 
ไม่ได้ ต้องท�าการจอดปรับแต่งใหม่ ผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน หาก 
ก�าลังในการเดินทางทางจิตคือพละ ๕ มีไม่พอ ก็ต้องหยุด พัก 
ปรับแต่งอินทรีย์ใหม่



117

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

วิปัสสนูปกิเลส  ๑๐  อย่าง

๑. โอภาส หมายถงึ แสงสว่าง เป็นความสว่างโพลงทีป่รากฏ 
ขึ้นในจิตใจ ภายหลังที่ผู ้ฝึกสามารถประคองสติอยู ่กับปัจจุบัน 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับหนึ่งแล้ว อาการนี้จะปรากฏขึ้น

๒. ญาณ หมายถงึ ความรูห้รอืการหยัง่รู ้เป็นความแจ่มแจ้ง 
ของปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิต โดยเฉพาะในประเด็นที่จิตเราเคย 
ข้องใจสงสยัไม่แน่ใจ ไม่มคีวามแจ่มแจ้ง จะพลนัหายไป ณ ปัจจบุนั 
นั้นเอง หรือบางกรณีก็จะเกิดความแจ่มแจ้งทีละเรื่องทีละอย่าง 
จนกระทั่งหมดความสงสัย ความสงสัยในที่นี้หมายเอาเฉพาะเรื่อง 
ทุกข์และการดับทุกข์ ความรู้ชนิดนี้จะมีลักษณะซาบซึ้งกินใจและ 
อิสระ

๓. ปีติ หมายถึง ความอิ่มใจ ความปลื้มปีติ ความโล่งอก 
โล่งใจ เป็นความรู้สึกที่คล้ายกับว่า เมื่อก่อนนี้เหมือนมีอะไรไป 
กดทับจิตใจเราอยู่อย่างนั้นแหละ แต่พอรื้อถอนเอาสิ่งนั้นออกได้ 
ในชัว่พรบิตา เรากจ็ะเกดิปีตขิึน้มาทนัท ีในต�าราท่านได้จ�าแนกอาการ 
ปีติไว้ ๕ อย่าง ดังนี้

  ๓.๑  ขณกิาปีต ิคอื ปีตทิีเ่กดิขึน้ชัว่ขณะหนึง่แล้วกด็บัไป 
    เกิดโล่งสว่างในใจแวบเดียวก็ดับไป

  ๓.๒ ขทุทกาปีต ิคอื ปีตทิีม่นี�า้ตาไหล ขนลกุพองบ้างเลก็ 
    น้อย

  ๓.๓ โอกกันติกาปีติ คือ ปีติที่เกิดขึ้นเป็นระลอก เป็น 
    อาการเหมือนคลื่นวาบตามตัว
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  ๓.๔  อพุเพงคาปีต ิคอื ปีตโิลดโผน อาการกายเบาจติเบา 
    เหมือนลอยได้ ขณะเดินจงกรมก็เหมือนเท้าไม่ติด 
    พื้น ขณะสร้างจังหวะก็เบาเหมือนไม่มีมือ ขณะ 
    ก�าหนดรู ้ลมหายใจก็เหมือนลมขาดไป บางครั้ง 
    ถึงกับอุทานออกมาเป็นค�าพูดเลยก็มี

  ๓.๕  ผรณาปีต ิคอื ปีตทิีเ่อบิอาบซาบซ่านไปทัว่กาย คล้าย 
    ได้รับการเติมพลังอะไรสักอย่าง มีความสุขในการ 
    กระท�า เพราะจิตในขณะนั้นจะตั้งมั่นมีสมาธิมาก

การเจรญิสตแิบบเคลือ่นไหว จะไม่ให้ผูป้ฏบิตัหิลบัตา อายตนะ 
ทุกอย่างท�าหน้าที่ตามปกติ แต่จะเน้นที่การมีสติเฝ้าสังเกตกาย 
เคลื่อนไหวใจคิดนึกอยู่เสมอ วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติไม่พลัดหลง 
เข้าไปอยู่ในปีติเป็นเวลานานๆ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีสติรู้อาการ 
ไม่เป็นไปตามอาการ มข้ีอสงัเกตอย่างหนึง่กค็อื การนัง่สมาธหิลบัตา 
นั้นเอื้อต่อการเกิดปีติที่ขาดสติได้ง่าย มีสมาธิง่ายเกิดปีติง่าย แต่ 
จะหลงพอใจแล้วเข้าไปติดในอารมณ์ ติดสบายจนบางครั้งตกภวังค์ 
หลับไป หรือไม่ก็กลายเป็นสมาธิแบบตัวแข็งได้ง่าย แต่วิธีการ 
เคลื่อนไหวนี้เป็นวิธีการช่วยลดอาการปีติหรือผ่านปีติได้ง่าย

๔. ปัสสทัธ ิหมายถงึ ความสงบ เป็นความสงบทีเ่กดิขึน้เพราะ 
การเห็นทุกข์ที่เป็นผลมาจากปัจจัยทางอารมณ์ความคิดปรุงแต่ง 
สงบจากนวิรณธรรม สงบจากความลงัเลสงสยัไม่มัน่ใจในการกระท�า 
ความเพียรของตนเอง เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นแจ้ง

๕. สุข หมายถึง ความสบายกายความสบายใจ สุขเพราะ 
กายได้รู้ได้เห็นธรรม 
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๖. อธโิมกข์ หมายถงึ ความน้อมใจเชือ่ ความเชือ่ด้วยศรทัธา 
อย่างแรงกล้า ยอมรบัเรือ่งของการปฏบิตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
ว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้จริง เป็นความศรัทธาอย่างหมดใจ

๗. ปัคคาหะ หมายถึง ความเพียรที่พอดี สามารถประคอง 
จิตให้อยู่กับปัจจุบันได้ง่ายๆ ไม่ต้องเพ่งจ้องใส่ใจอะไรมาก เหมือน 
จตินีอ้ยูใ่นโอวาทสัง่ได้ใช้เป็น ไม่ดิน้รนกวดัแกว่ง รกัษายากห้ามยาก

๘. อุปัฏฐาน หมายถึง ความชัดเจนของสติ เข้มแข็งคมชัด 
ตัดอารมณ์ได้เป็นธรรมชาติ มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นอัตโนมัติ จิต 
อยู่ในภาวะที่รู้ตื่นตลอดเวลา

๙. อเุบกขา หมายถงึ การวางจติเป็นกลางได้ รูจ้กัความเป็น 
มัชฌิมาปฏิปทาของจิต คือเมื่อใดที่จิตเกิดปัญญาเห็นวัตถุอารมณ์ 
ทุกสิ่งเป็นธรรมดา เกิดดับอยู่เช่นนั้น ก็จะเกิดการปล่อยวางไม่ข้อง 
แวะ จิตจะท�าหน้าที่ผู้รู้ ผู้ดูเฉยๆ

๑๐. นิกันติ หมายถึง ความพอใจ คือเมื่อการปฏิบัติได้ผล 
ระดบัใดระดบัหนึง่แล้ว จตินีจ้ะเกดิความพงึพอใจในผลของการปฏบิตัิ 
เกิดความมั่นใจ แม้ว่าบางครั้งจะเป็นเพียงอารมณ์วิปัสสนาระดับใด 
ระดับหนึ่งอยู่ก็ตาม

เรื่องของการดับกิเลสนี้หากการปฏิบัติเจริญอริยมรรคอย่าง 
ถูกต้อง ย่อมต้องเกิดอริยภูมิที่เป็นอริยผลอย่างไม่ต้องสงสัย และ 
ไม่สามารถทีจ่ะแปรเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ได้ และจะเกดิญาณหยัง่รูข้ึน้ 
มาว่า กิเลสในใจนั้นได้ดับไปแล้วเท่าใด ความทุกข์ยังคงเหลืออยู่ 
ในใจมากน้อยแค่ไหน สิง่นีเ้ป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนไม่ใช่รูด้้วยอนมุาน 
การค�านึงค�านวณคาดเดาหรือตรึกเอาตามอาการว่ามันน่าจะเป็น 
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อย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ได้ยินได้ฟังคนเขาเล่ามา หรือแม้กระทั่งครูบา 
อาจารย์ผูใ้ห้กรรมฐานหรอืสอบอารมณ์บอกว่าเราได้ญาณนัน้ญาณนี้ 
แล้วท่านก็ไม่ให้เชื่อ แม้ผลการปฏิบัติของตัวเอง หากไม่เกิดการ 
หยัง่รู ้อย่าเพิง่รบัรองหรอืมัน่ใจอะไรเลย ถ้าเกดิหลงตดิอยูใ่นอารมณ์ 
ใดอารมณ์หนึ่ง ในที่กล่าวมานี้ เรียกว่า “ติดอารมณ์วิปัสสนู”

การรูธ้รรมโดยล�าดบัจะเกดิการชะงกั เพราะผูป้ฏบิตัติดิอารมณ์ 
วิปัสสนูนี้เอง ความจริงอารมณ์ของวิปัสสนูนั้น ไม่ใช่จะเกิดขึ้น
ง่ายๆ จะเกิดขึ้นก็แต่เฉพาะผู้เข้าสู่เส้นทางของวิปัสสนา รู้รูปนาม 
ได้แล้วเท่านั้น

“เมือ่สตริูร้ปูนามแล้ว ต่อมากจ็ะเกดิปัญญาเหน็ไตรลกัษณ์ 
ในขนัธ์ ๕ เหน็ว่ารปูทัง้ภายนอก และภายใน เวทนา สญัญา สงัขาร 
วญิญาณ ว่าเป็นเพยีงอาการเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป ไม่มตีวัตน 
อะไร มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่ไม่รู้และดับไปได้เพราะรู้เท่านั้น 
เป็นธรรมชาตอิย่างหนึง่ทีม่นัไม่ทนในสภาพเดมิได้ สภาพธรรมนี้ 
เรยีกว่าทกุข์ จงึเหน็ว่ามนัมแีต่ทกุข์เท่านัน้ทีเ่กดิ มแีต่ทกุข์เท่านัน้ 
ที่ดับ”

การรู้เห็นเช่นนี้ หากไม่เกิดตัณหามานะทิฏฐิเข้าแทรก สติ 
มั่นคงส่งผลให้เกิดการรู้เห็นอิสระ หรือเกิดปัญญาญาณรู้ที่บริสุทธิ์ 
อารมณ์วิปัสสนูก็จะไม่มี ที่ส�าคัญคือเราต้องเอาสติเป็นสรณะ รู้ 
ทั่วพร้อมอยู่เสมอ อะไรเกิดขึ้นก็เพียงเพื่อรู้ เพื่อดู เพื่อเห็น เท่าที่ 
สังเกตอารมณ์นี้จะเกิดกับทุกคน เพียงแต่จะเป็นมากหรือเป็นน้อย 
เท่านั้น
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วิปัสสนูปกิเลส เป็นเพียงมารที่มาในรูปของมายาจิต เกิดขึ้น 
เพื่อทดสอบสติเรา ถ้ารู้จักเฉลียวใจ รู้เท่าทัน รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันได้ 
เป็นผูรู้ ้ผูด้ ูผูเ้หน็เฉยๆ สิง่เหล่านัน้กจ็ะมลายหายไปจากจติ เพราะ 
เป็นสังขารไม่ทนต่อการพิสูจน์ จะคงอยู่ก็เฉพาะสภาวะตัวสติหรือ 
ตวัรูล้้วนๆ เท่านัน้ การแก้ไขอารมณ์ตรงจดุนี ้ขึน้อยูก่บัความแยบคาย 
ของนักปฏิบัติเอง อยู่ที่การท�าหน้าที่สังเกตของสติ และที่ส�าคัญ 
อารมณ์นี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการแก้ไขช่วยเหลือของครูบาอาจารย์ 
กรรมฐานผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติในขณะนั้นๆ เป็นส่วนมาก

อารมณ์รูปนามนั้นจะกว้างมาก เพราะจะรวมถึงการเห็น 
ไตรลกัษณ์ในรปูนาม การเข้าถงึสมมตุทิัง้ภายนอกและภายใน ทัง้ที่ 
เป็นส่วนของวัตถุและความคิด รวมถึงการเห็นขันธ์ ๕ หรือปรมัตถ์ 
ในเบือ้งต้นด้วย จนกระทัง่เมือ่ใดทีจ่ติใจเข้าถงึสภาพเหน็การเกดิดบั 
แบบปรมัตถ์ (จุตูปปาตญาณ) วิปัสสนูจะค่อยๆ ลดหรือหมดไป 
สังเกตได้หากปีติจางคลาย วิปัสสนูตัวอื่นๆ ก็จะจางคลายไปด้วย 
แต่ก็พึงระวังจะติดสมาธิความสงบที่จะตามมาอีกรอบ

อนึ่งหากมีครูบาอาจารย์ผู ้รู ้คอยดูแลช่วยเหลืออยู่ใกล้ชิด 
คอยให้ค�าแนะน�าตักเตือน ก็จะท�าให้หลุดจากการติดอารมณ์ได้เร็ว 
ขึ้น ซึ่งวิธีแก้อารมณ์อาจให้หยุดท�าความเพียร หรืออาจให้เพียร 
แบบเกบ็อารมณ์ต่อไปเลยกไ็ด้ อนันีแ้ล้วแต่กรณ ีอยูท่ีด่ลุยพนิจิของ 
ครูอาจารย์นั้นๆ หรืออาจให้ไปท�าการงานอย่างอื่นเพื่อให้เกิดการ 
ผ่อนคลาย แล้วค่อยกลับมาปรารภความเพียรใหม่
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ข้อปฏิบัติหลักธรรมที่เป็นหลักใจ

ขณะที่เราก�าลังมุ่งหน้าพัฒนาคุณธรรมด้วยการเจริญสติอยู่ 
นั้น หลักธรรมอันเป็นหลักใจ ที่ควรน้อมเข้ามาเพื่อการตรวจสอบ 
ตัวเองไม่ให้ประมาท และความลื่นไหลก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอได้แก่

๑.  ปาฏโิมกขสงัวร ส�ารวมในปาฏโิมกข์ ส�ารวมในศลี ข้อวตัร 
  ปฏิบัติ กฎระเบียบ

๒. อนิทรยีสงัวร ส�ารวมระวงั ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เน้น 
  การอยู่ล�าพัง ไม่คลุกคลีกันด้วยบุคคลหรืออารมณ์

๓. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในโภชนาหาร
๔. ชาคริยานุโยค การท�าความเพียรด้วยการรู้สึกตัวตื่นตัว 

  อยู่เสมอ
๕. สติสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม
๖.  มีสมาธิ จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว นิวรณ์ถูกช�าระไม่สามารถ 

  เกาะติดจิตได้
๗. ปัสสทัธ ิสงบจากกามราคะ สงบจากอกศุลธรรม ความคดิ 

  ความอยาก ความวิตกกังวล
๘. เข้าฌาน ๑-๔ ได้ คอืเข้าสูอ่ารมณ์วปัิสสนาจนกระทัง่มสีติ 

  และอุเบกขาได้
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การรู้เห็นไตรลักษณ์

หลังจากผู้ปฏิบัติได้ผ่านอารมณ์รูปนามแล้ว และเมื่ออาการ 
ของปีติลดน้อยลง และจิตเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว วิปัสสนูป- 
กิเลสตัวอื่นๆ ก็จะลดความเข้มตามด้วย ความเข้าใจในอารมณ์ 
ที่ผ่านมา จะปรากฏชัด ความเพียรที่ถูกต้องก็จะกลับมาอีกครั้ง 
บทเรยีนทีผ่่านมาจะช่วยให้ผูป้ฏบิตัมิคีวามระมดัระวงั ภาวะโยนโิส- 
มนสิการจะท�าหน้าที่มากขึ้น การสังเกตอารมณ์ การดูอารมณ์ 
การรักษาอารมณ์ การปล่อยวางอารมณ์จะท�าได้ดี ดังนั้นตรงนี้ 
ความต่อเนื่องของสติย่อมมี ความตั้งมั่นแห่งสมาธิจิตย่อมเกิด 
ปัญญาความรู้เห็นสัจจะที่ปรากฏในนามรูปย่อมอยู่ในวิสัย

เมื่อสติเฝ้ารู ้เห็นอยู่กับกาย ย่อมเห็นอาการกายตามความ 
เป็นจริง รูปกายนี้เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ 
ปัจจยั มเีวทนาต่างๆ เป็นตวัสญัญาณบ่งบอกเหตคุวามพอดไีม่พอดี 
หากจิตเราไม่เข้าไปข้องแวะส้องเสพปรุงแต่ง สิ่งที่ปรากฏก็จะเป็น 
เพียงสภาวธรรมล้วนๆ คือเกิดการกระทบ วิญญาณ ท�าหน้าที่รู ้ 
แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ความเป็นจริงของมันมีอยู่เท่านั้น เฝ้าดู 
ลักษณะอาการของสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้ว เห็นการผุดเกิดและการดับ 
ไปของสิ่งที่ปรากฏในจิต ในแต่ละขณะของการเคลื่อนไหวกายและ 
จติแต่ละครัง้ ล้วนเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์ทัง้สิน้ ความจรงิการเหน็ 
ไตรลักษณ์จะค่อยเป็นค่อยไปหรือเกิดแบบฉับพลันก็ได้ เห็นชัด 
จนไตรลกัษณ์รวมเป็นหนึง่เดยีว เหน็แล้วดบั อนตัตาชดัแจ้งถงึทีส่ดุ 
ได้เมื่อใด ก็ดับทุกข์ได้เมื่อนั้น



124

ก	า	ร	รู้	ธ	ร	ร	ม	แ	บ	บ	รู้	แ	จ้	ง

ไตรลักษณ์  ๒  ลักษณะ

๑. ไตรลกัษณ์ทีป่รากฏในนามรปู คอืการเหน็ความไม่เทีย่ง 
ความคงทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ และความสลายหายไปของความคดิ 
อย่างชัดแจ้ง เห็นความจริงของสังขารว่าคิดมาเท่าไรก็ต้องดับไป
เท่านั้น ขาดสติเมื่อใดก็หลงเข้าไปกับความคิดเมื่อนั้น การหลง 
เข้าไปปรงุแต่งจติจะมน้ีอย ความคดิจะสัน้ รูส้กึตวัได้เรว็ จติจะมพีลงั 
ในการสลดัความคดิปรงุแต่ง จติอยูก่บัปัจจบุนัได้ง่ายๆ ปัจจบุนัธรรม 
ของจิตจะยึดอยู่กับฐานทั้งสี่คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ที่รู้สึกได้ 
ด้วยตนเอง และขณะเดียวกันก็ได้อาวุธในการโจมตีความคิดคือ 
ปัญญาญาณเหน็การเกดิดบัในนามรปู สามารถดคูวามคดิทีผ่ดุขึน้มา 
แล้วดบัได้ เข้าใจนามรปูและสรรพสิง่ตกอยูภ่ายใต้กฎแห่งไตรลกัษณ์ 
โดยเฉพาะจิตซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของธรรมทั้งหลาย

๒. ไตรลกัษณ์ในรปูนาม คอืการเกดิปัญญาปล่อยวางความ 
ส�าคัญมั่นหมายในรูปนาม ในเวทนาที่เกิดในรูปนามนั่นเอง สัมผัส 
สัจจะในไตรลักษณ์ว่าร่างกายสังขารที่ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเราของเรา 
เป็นธรรมดาของมัน เป็นธรรมชาติของรูปวัตถุที่เสมอเหมือนกัน 
หมด ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยน ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ บังคับบัญชา 
ไม่ได้ ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจใครต้องการ ไหลไปสู่ความเสื่อมอยู่ 
เนืองนิตย์ ยึดเมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้น

หลกัปฏบิตัใินสตปัิฏฐาน ว่าด้วยกายานปัุสสนาหรอืกายคตาสติ 
จะปรากฏชดัในช่วงอารมณ์นี ้คอืเหน็การเคลือ่นไหว เหน็ลมหายใจ 
เห็นอิริยาบถ เห็นเป็นเพียงธาตุ  เป็นสิ่งปฏิกูล เป็นอสุภะความ 
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ไม่งามไม่น่าหลงเพลินยินดี เห็นความเสื่อมสลายตายไปประดุจ 
ซากศพในป่าช้า อาการรูเ้หน็จะเกดิขึน้ในรปูนามนี ้ซึง่ผลกค็อืจติเบา 
กายเบา เพราะเกดิความคลายก�าหนดัในรปูนาม อนัจะน�าไปสูน่พิพทิา 
วิราคะธรรมแบบแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

ลักษณะของการเกิดปัญญา  ๒  แบบ

๑. เกิดขึ้นแบบฉับพลัน อาการประดุจดังฟ้าแลบหรือการ 
สปาร์คของไฟฟ้าปรากฏขึน้ภายในจติใจ หลงัจากนัน้จะเกดิการหยัง่รู้ 
พรั่งพรูออกมา หรือเหมือนการขุดเจาะบาดาลที่ถูกตาน�้า แล้วเกิด 
กระแสน�้าพุง่ออกมา ขณะทีเ่กดิอาการเช่นนีเ้ราจะห้ามไม่ให้รูก้ไ็ม่ได้ 
ต้องประคองสติรู้ดูเฉยๆ จนกระทั่งมันหยุดไปเอง ความรู้ที่ปรากฏ 
เป็นเรื่องของอริยสัจจ์

เป็นเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์  เป็นเรื่องที่ก�าลังจะท�า 
เป็นหนทางที่ก�าลังจะเดิน เป็นสิ่งที่เราเคยสงสัย เรื่องที่เก็บง�าซ่อน 
ไว้ภายในใจตั้งแต่เด็กๆ ปริศนาธรรมต่างๆ ที่ผุดขึ้นมาจากจิต จะ 
ได้รับการช�าระให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาเองและโดยทันที 
ณ ขณะนั้น อุปมาดังเช่นผลไม้สุกเต็มที่แล้วก็ร่วงหล่นลงมาโดย 
ธรรมชาติแบบฉับพลันทันที

๒. แบบค่อยเป็นค่อยไป คอืต้องเป็นผูม้สีตทิีผ่่านการฝึกมา 
ได้ระดับหนึ่งแล้ว จะโดยรู้หรือไม่รู ้ก็ตาม จะฝึกในรูปแบบหรือ 
นอกรูปแบบ (ที่เผยแพร่ในปัจจุบัน) ก็ตาม จิตที่ได้รับการประคอง 



126

ก	า	ร	รู้	ธ	ร	ร	ม	แ	บ	บ	รู้	แ	จ้	ง

จากสติเช่นนั้น จะเกิดการพิจารณาไตร่ตรอง เฝ้าสังเกต ขบคิด 
ตีความ ทั้งอรรถะและพยัญชนะ ขบคิดไขปริศนาเข้าช่วย และทั้ง 
อาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆ จิตน้อมระลึกถึงหลักสัทธรรมอยู่เสมอ 
จิตจะเกิดโอปนยิโกทีละน้อยๆ พร้อมกับความตั้งมั่นของจิตเริ่ม 
แจ่มชัดตามและมั่นคงได้ในที่สุด

แต่กว่าทีผู่ป้ฏบิตัจิะมาถงึจดุนีไ้ด้ ผูป้ฏบิตัจิะท้อแท้เบือ่หน่าย 
ความก้าวหน้าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจต้องการ ความอุตสาหะวิริยะ 
ไม่เพยีงพอกจ็ะถกูมารเข้าแทรกได้ในทีส่ดุ คดิว่าตนคงไม่มบีญุวาสนา 
บารม ีค่อยเป็นค่อยไป ท�าบ้างไม่ท�าบ้าง ทางพระกพ็ยายามประคอง 
จูงไปโลกุตตระ แต่ก็ถูกสังคมฉุดไปโลกีย์ รู้ธรรมในแบบที่หนึ่งคง 
เป็นไปไม่ได้ คงต้องค่อยเป็นค่อยไปในแบบที่สองอุปมาดั่งผลไม้ 
ที่ยังไม่แก่จัดแต่ตัดเอามาบ่ม สุกเหมือนกันแต่คนละรสชาติ หรือ 
อาจเหี่ยวแห้ง เน่าไปเลยก็มี ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่เข้มแข็ง 
เพียงพอ แต่ก็อยากได้ปัญญา เลยด่วนเอาจิตนี้ไปรีบคิดพิจารณา 
ก่อน อันนี้ถือว่าใจร้อน เป็นการลัดขั้นตอนของการท�าวิปัสสนา 
โดยแท้ สติความรู้ตัวทั่วพร้อมยังไม่ต่อเนื่อง สติพละยังไม่สมบูรณ์ 
ต้องเจริญสติให้เต็มรอบเสียก่อน สัมมาสติสมบูรณ์จึงจะส่งผลต่อ 
สัมมาสมาธิ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุติตามล�าดับ

การคิดปรุงแต่งตามหลักธรรม การพิจารณาธรรมไม่ได้ถือว่า 
เป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีผลต่อการเข้าใจสภาวธรรม 
ในระดบัทีต่ืน้มาก และเลอืนลางจางคลายหายไปได้ง่าย สงัเกตได้จาก 
เมือ่ใดทีก่ระทบผสัสะแล้ว ความรูค้วามเข้าใจทีม่อียูน่ัน้ ไม่สามารถ 
ให้ผลต่อการดบัทกุข์ได้เลย นัน่แสดงว่าไม่ใช่ปัญญา แต่เป็นความรู้ 
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ที่เกิดจากความคิดความจ�าเท่านั้น ส่วนปัญญาที่แท้นั้นมันจะเกิด 
ผุดขึ้นมาเอง จะมีประสิทธิภาพที่ไวต่อการรู้การเข้าใจการตัดและ 
การปล่อยวางอารมณ์ด้วย นี่คือญาณปัญญาในวิปัสสนา

เมื่อรู ้ไตรลักษณ์ได้แล้ว ความรู ้สึกขณะนั้นปรากฏคล้าย 
การสลัดทิ้งของหนักลงเสียได้  เกิดอาการกายเบาจิตเบา ตอนนี้ 
ความกล้าของอินทรีย์จะมีเพิ่มมากขึ้น ความดื่มด�่าในธรรม ความ 
มัน่ใจในการปฏบิตัทิีเ่กนิพอดจีะเป็นสาเหตใุห้ตดิวปัิสสนปูกเิลสอกีครัง้ 
ดังนั้นจึงพึงระวัง

รู้จักนามรูป  รู้จักต้นตอของทุกข์

หากอารมณ์ปฏิบัติไม่ติดขัดอะไร การปรารภความเพียรเป็น 
ไปอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ สติละเอียดขึ้นท�าให้รู้จักต้นตอของทุกข์ 
คอืนามรปูชดัขึน้ นามรปูหมายถงึความคดิทีเ่กดิขึน้ในจติแต่ละขณะ 
อวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจความคิดว่าเป็นทุกข์ ก็จะหลง 
เข้าไปในวฏัฏะของตณัหา เกดิการยดึตดิ เกดิการสร้างกรรม แล้วก็ 
ต้องเสวยวิบาก แล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเก็บเอาไว้ในรูป 
ของภพชาติ คือเมล็ดพืชพันธุ ์ของทุกข์ที่จะงอกอีก หมุนวนอยู ่ 
อย่างนี้ตามกระแสของปฏิจจสมุปบาท ถึงแม้ความเข้าใจจะมี แต่ 
ตัดกระแสไม่ขาด นั่นเพราะสติเราด้อยทั้งคุณภาพและปริมาณ 
ต้องก�าหนดรู้ให้มาก เร่งท�าความเพียรให้ต่อเนื่อง การเพ่งพินิจ 
ในจิตบ่อยๆ จะท�าให้สติมีความคมกล้ามากยิ่งขึ้น ความช�านาญ 
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เป็นวสีก็ย่อมมี
ความทุกข์กายเป็นทุกข์ของธาตุสี่ เป็นอาการธรรมชาติของ 

ธาต ุมเีกดิ แก่ ป่วย ตายเป็นธรรมดา เสือ่มไปตามกาลเวลา เสือ่ม 
ไปเพราะปัจจัยร้อนหนาว เสื่อมเพราะความไม่รู้ ขาดการเอาใจใส่ 
ดูแล ใช้งานเกินพอดี ใช้งานผิดประเภท หลงในสิ่งเสพติดมึนเมา 
เหล้ายา หลงติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ ล้วนเกิด 
จากจิต ความคิดความอยากเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังคอยชักใบ 
ให้เรือเสีย

บางทีผู้ปฏิบัติรู้แล้วถึงกับเกิดปีติน�้าตาไหล ภูมิใจกับความรู้ 
ที่เกิดขึ้น การได้รู้เห็นต้นตอของชีวิตด้วยวิปัสสนาจะเหมือนการ 

ได้เกิดใหม่ จากที่เมื่อก่อนตนเองจะจมกับความคิดความอยาก 
ถูกแผดเผาด้วยราคะ โทสะ โมหะ แต่ก็ไม่เคยรู้ เหมือนสัตว์นรก 
ทีผ่ลบุๆ โผล่ๆ อยูใ่นกระทะทองแดงเพราะโดนน�า้ร้อน ไม่รูจ้ะหลดุพ้น 
บ่วงกรรมชาติไหน แต่พอสติแล่นไวรู้เท่าทันความคิด เข้าใจเรื่อง 
นามรปู เรือ่งของเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เข้าใจกระบวนการ 
เกิดขึ้นและดับไปของขันธ์ ๕ เห็นอุปาทานที่เกิดโดยอาศัยขันธ์ ๕ 
ท�าให้เข้าใจว่า หากเราสามารถตัดห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในจิตได้ 
เราจะไม่เป็นทุกข์เพราะความคิด

“เพราะตณัหาเป็นผูอ้อกแบบ สงัขารความคดิปรงุแต่งเป็น 
ตัวสร้างสมมุติ จิตที่ประกอบด้วยอวิชชาเป็นผู้เสวย กายคือทาส 
ผูซ้ือ่สตัย์ต้องปฏบิตัติาม เวทนาทีป่รากฏเป็นตวัก�าหนดสร้างสมมตุิ 
อกีท ีความพอใจ ไม่พอใจ ถกูผดิ ดชีัว่ ฯลฯ เป็นอปุาทานส่งผล 
ก่อให้เกิดกรรมอีก วนไปวนมาไม่มีวันจบสิ้น”
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ทบทวนเรื่องอารมณ์รูปนาม

การเข้าถึงอารมณ์รูปนาม คือการที่สติสามารถระลึกรู้อยู่กับ 
กายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน จิตมีความสัมพันธ์กันกับกายอย่าง 
สนทิแนบแน่น โดยก่อนหน้านีส้ตจิะไม่ได้อยูใ่นจติ จติจะถกูความคดิ 
ปรุงแต่งเข้าอาศัย สร้างความรักความชอบความชังเป็นเรือนรัง 
ของสังขาร แต่เมื่อฝึกสติก�าหนดรู้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วบังเกิดแสง 
สว่างแห่งปัญญาผุดออกมาจากจิต สติที่เกิดจะท�าหน้าที่ช�าระล้าง 
มลทินที่เกาะเกี่ยวอยู่ในจิต ท�าให้จิตนี้เกิดปัญญาเห็นธาตุแท้ของ 
ตัวมันเองคือ “ธาตุรู้” และในขณะที่อารมณ์นี้ปรากฏ ความคิดจะ 
หายไปจากจติแบบปลดิทิง้ เกดิความรูต้วัทัว่พร้อมขึน้ ณ ปัจจบุนัขณะ 
เหมือนสติกลายพันธุ์จากที่รู้ได้เฉพาะที่ก�าหนดรู้ เป็นรู้ตัวทั่วพร้อม 
เป็นสัมปชัญญะได้เองโดยอัตโนมัติ

สติจะเข้ายึดพื้นที่ในจิตให้เกิดท�าหน้าที่รู ้ตัวทั่วพร้อมอย่าง 
เดียวเท่านั้น ในช่วงนี้จะเกิดปัญญา เห็นธรรมชาติของกายและจิต 
อย่างชัดแจ้งแท้จริง ไม่มีความส�าคัญมั่นหมายในรูปในนาม มีแต่ 
พุทธภาวะรู้ตัวล้วนๆ แต่หากประคองไม่เป็น ตัณหามานะทิฏฐิเข้า 
แทรก ภาวะนั้นจะค่อยๆ จืดจางไป

อาการเช่นนี้เป็นการรู้แจ้งในรูปนาม หลังจากได้เกิดปรากฏ 
การณ์นีแ้ล้ว ตวักเิลสทีป่รงุแต่ง เป็นโทสะ โลภะ โมหะ จะไม่เหนยีว 
เหมือนเมื่อก่อน เพราะได้เกิดปัญญารู้แจ้งชัดแล้วว่า “ทุกอย่างอยู่ 
ทีใ่จ” คอืได้ดวงตาเหน็ธรรม เหน็ธรรมชาตเิดมิแท้ของจติแล้ว หาก 
มสีตจิติกป็กต ิแต่หากขาดสตจิติกอ็ปกต ินัน่เพราะเมือ่ถงึอารมณ์นี้ 
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แล้ว สามารถแยกตัวรู้กับตัวคิดออกจากจิตปกติได้ เหมือนแยก 
ตะกอนออกจากน�้า แยกน�้าออกจากภาชนะได้ กายไม่ใช่จิต จิต 
ไม่ใช่ความคดิ ความคดิไม่ใช่ความรูส้กึตวั ความรูส้กึตวัไม่ใช่ทกุข์ 
รู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าองค์จริง มองทุกสิ่งเป็นพระธรรม การมี 
วัตรปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันเป็นพระสงฆ์

ปรากฏการณ์แสงสว่างทีก่ลางใจนี ้หากสตไิม่มากพอ ปัญญา 

ชนดินีก้เ็กดิขึน้ไม่ได้ ความรูค้วามเข้าใจทีไ่ด้จะเป็นเพยีงจนิตามย- 
ปัญญาหรือจินตญาณ เป็นเพียงการมีสติระดับหนึ่งแล้วก็จะคิดเอา 
ตรกึตามอาการ คดิตามค�าบอกเล่า คดิตามความน่าจะเป็น คดิตาม 
หลักปรัชญา คิดตามครูบาอาจารย์ ฯลฯ

มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงตระหนักรู้ คือเมื่อฝึกสติ 
อยู่นั้น สติจะค่อยๆ รวมตัวกันเข้าสู่จิต ความคิดฟุ้งซ่านจะไม่ค่อย 
ม ีจติจะโล่งๆ มสีมาธริะดบัหนึง่ คดิอะไรนกึอะไรกจ็ะเข้าใจได้อย่าง 
น่าอศัจรรย์ แต่เพราะสตยิงัอ่อน ความตัง้มัน่แห่งจติมน้ีอย คดิบ่อย 
ใช้บ่อยพลังก็หมด หลังจากนั้นจะไม่ใช่คิดด้วยสติควบคุม แต่เป็น 
ความคดิด้วยความอยาก อยากรูอ้ยากเหน็ อยากสมัผสั อยากเข้าใจ 
คิดตามพุทธพจน์ คิดในวิถีพุทธธรรม คิดแยกรูปแยกนาม คือใน 
ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯลฯ ความคิดเช่นนี้ไม่ถือว่าผิด 
แต่ความรู้ความเข้าใจที่ได้มาด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะไม่มีพลังในการ 
ปล่อยวาง หรือมีแต่จะไม่มากพอเหมือนการประจักษ์แจ้งที่สว่าง 
โพลงออกมาจากจิต ในช่วงนี้หากเราสามารถประคองตัวรู้อยู่กับ 
ปัจจุบันได้อีกสักระยะหนึ่ง อาการรูปนามแบบปรมัตถ์ก็จะปรากฏ 
ออกมาให้ประจักษ์แจ้งได้เอง
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ให้เน้นที่ความเป็น อย่าเน้นที่ความรู้ ให้มันเป็นการเห็นแจ้ง
จรงิๆ แล้วค่อยรู ้อย่าไปรูก่้อนทีม่นัเกดิ ปัญญาจะตืน้เขนิ ได้ปัญญา 
ไม่ใสสะอาด เป็นอาการของธรรมสังขารเท่านั้น

และหากการรูธ้รรมในรปูนามเป็นสมัมาทฏิฐแิล้ว จะส่งผลต่อ 
การเห็นธรรมขั้นต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วย ได้แก่การรู้ไตรลักษณ์ 
รู้สมมุติ รู้อุปาทานในรูปในนาม

การรู้แจ้งในรูปนามตลอดถึงการรู้แจ้งในอาสวธรรม อาจ 
เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตหนึ่งเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ 
พลังอริยมรรค และอริยมรรคจะบริสุทธิ์ได้ดีก็ด้วยการขับไล่ความ 
หลับ ความเกียจคร้าน ความเบื่อหน่าย ความไม่ศรัทธา ความเมา 
อาหาร เมือ่สิง่เหล่านีไ้ม่รบกวนจติ องค์ธรรมแห่งสมัโพชฌงค์ได้แก่ 
สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา ก็สามารถ 
เจรญิงอกงามไพบลูย์ถงึทีส่ดุ มพีลงัพอเพยีงทีจ่ะน�าจตินีท้ะลคุวามมดื 
สู่ความสว่างได้

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงอารมณ์รูปนาม
พึงสังเกตได้อีก  ๑๕  อย่าง

๑. สามารถลดละสกักายทฏิฐ ิความส�าคญัมัน่หมายในตวัตน 
  ลดละอปุาทานในขนัธ์ ๕ ได้ มอีตัตาน้อย ด�าเนนิชวีติด้วย 
  ความเรียบง่าย



132

ก	า	ร	รู้	ธ	ร	ร	ม	แ	บ	บ	รู้	แ	จ้	ง

๒. ไม่สงสัยในค�าสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการดับทุกข์ ว่า 
  มีอยู่จริง สัมผัสได้จริง

๓. ไม่ยึดติดประเพณีพิธีกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์ เวท 
  มนตร์คาถา ศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์

๔.  ไม่สงสยัในวธิกีรรมฐานทกุวธิกีาร ว่ารปูแบบแต่ละอย่างนัน้ 
  ท�าเพื่ออะไร ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหน จุดร่วม 
  ของอารมณ์กรรมฐานทุกสายทุกรูปแบบอยู่ตรงไหน

๕.  เกดิโอปนยกิธรรม เป็นผูน้้อมจติเข้าหาธรรม หรอืน้อมน�า 
  เอาความจริงที่รู้นั้น เข้ามาใส่จิตตนอยู่เสมอ

๖.  จติจะองิสจัจะมากกว่าทีจ่ะองิสมมตุ ิ(บางครัง้จนเกนิพอดี 
  ท�าให้ติดวิปัสสนู)

๗. ลดละสิง่เสพตดิหยาบๆ ทางกาย เช่น บหุรี ่กาแฟ เหล้า 
  การพนัน เครื่องส�าอาง เป็นต้น

๘. เป็นผู้มีความสันโดษเลี้ยงง่าย ลดละความเป็นผู้ชอบเสพ 
  สิ่งของเครื่องใช้ที่ดีๆ ราคาแพงๆ รสนิยมสูงๆ

๙.  เป็นผูป้ระพฤตเิบากายเบาจติ ไม่สร้างเหตปัุจจยัใดทีท่�าให้ 
  ตนเป็นคนคิดมากอีกต่อไป

  ไม่เป็นผู้หลงเข้าไปยึดติดอยู่ในความคิดตนเองนานๆ 
  อีกต่อไป

  เกดิหริโิอตตปัปะ ละอายการท�าชัว่ กลวัความคดิปรงุแต่ง
  มีขันติธรรมสูง มีโสรัจจะรู้จักเสงี่ยมเจียมตัว อ่อนน้อม 

  ถ่อมตน

๑๐.

๑๑.
๑๒.
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๑๓. มีความส�ารวมอินทรีย์ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
  อยู่เสมอ

๑๔. ปรารภความเพียรอย่างไม่ลดละ เพื่อให้รู้เห็นธรรมที่ 
  ยังไม่รู้เห็น เพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อการท�า 
  ให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ท�าให้แจ้ง

๑๕. สามารถแนะน�าถ่ายทอดบอกกล่าวความรู้นั้นสู่ผู้อื่นได้

ผู้ที่เข้าถึงอารมณ์รูปนามได้ ปัญญาที่ปรากฏจะยังไม่รู้เท่าทัน 
ในทนัทเีสมอไป ต่างทีค่วามลกึ ความกว้างของแสงสว่างแห่งปัญญา 
ที่ปรากฏออกมาในจิตของแต่ละบุคคล ความแยบคายในการเฝ้าดู 
สังเกตวัตถุอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิต ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติต้อง 
เพียรรู้อีกต่อไป

การมีสติเห็นจิตในจิต หรือการเอาสติมาเฝ้าดูความคิดนั้น 
จะต้องใช้ความเพียรมากหรือน้อย ขึ้นอยู่ที่ความชัดเจนของอารมณ์ 
รปูนาม กายคตาสตชิดัเจน ไม่สงสยัเรือ่งรปูกายและเวทนาทีป่รากฏ 
กับกาย สติย่อมท�าหน้าที่รู้อารมณ์เฉพาะหน้าได้อย่างอิสระ เหมือน 
กับการที่เราสร้างบ้านหรือฐานที่มั่นเอาไว้ส�าหรับหลบภัยจากศัตรู 
การมสีตอิยูก่บักายจะท�าให้มจัจรุาชมองไม่เหน็ แต่เราจะเหน็มจัจรุาช 
ได้โดยอยู ่ณ จดุทีป่ลอดภยั คอืสตสิมาธติัง้มัน่อยูก่บักาย แต่กแ็อบ 
ช�าเลืองดูความคิดความปรุงแต่ง ดูกายบ้างดูความคิดบ้าง หรือจะ 
ดูทั้งกายและจิตไปพร้อมๆ กันก็ย่อมสามารถท�าได้ เพราะสติถูก 
พัฒนาเป็นมหาสติแล้วนั่นเอง



กําหนดรู้ การเคลื่อนไหว ในอิริยาบถ
ช่วยละลด ความหลงตน ปนตัณหา
รู้ตัวคิด ตัดตัวปรุง แจ้งมายา

ถอนอวิชชา ธาตุขันธ์ พลันบริสุทธิ์
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โสดาบัน หมายถึง ผู้ที่มีจิตก้าวลงสู่กระแสที่เหนี่ยวน�าไปนิพพาน 
หมายเอาผู้ได้มหาสติปัฏฐานนั่นเอง สติสัมปชัญญะที่ปรากฏจาก 
การรูแ้จ้งนัน้ จะมสีมรรถนะเป็น “ยาน” หรอืวปัิสสนาญาณ น�าพา 
ปัญญาเข้าไปรู้จิต ความดับความเย็นจะเกิดได้ก็เพราะการท�าลาย 
กิเลสได้ด้วยวิปัสสนาญาณ หรือสติที่มีความเข้มแข็งจริงๆ เป็น 
สมาธิที่เกิดจากการพัฒนาตัวรู ้มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สมาธิแบบ 
กดจิตหรือสมาธิแบบผูกติดไว้กับอารมณ์บัญญัตินิมิตอนัใดอนัหนึง่ 
แบบสมถกรรมฐาน คือเมื่อเข้าถึงอารมณ์รูปนามแล้ว ความรู ้ตัว 
ทั่วพร้อมแบบอิสระอัตโนมัติจะเป็นไปของมันเอง ไม่ต้องเพ่งจ้อง 
จับความคิด รู้เห็นเป็นธรรมชาติ รู้แบบสบายๆ ไม่มีอาการปวดหัว 
คลื่นไส้ เวียนศีรษะ แน่นหน้าอก มึนตึงไม่โปร่งใสคิดอะไรไม่ออก 
หรือจิตติดอยู่กับความสงบ

โ ส ด า บั น
ผู้ แ ร ก เ ริ่ ม เ ข้ า สู่ ก ร ะ แ ส ธ ร ร ม

๗
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ตรงนี้เอง ความรู ้เป็นปัญญาแบบโลกุตตระหรือของพระ 
อรยิเจ้า จะไหลหลัง่มาเองโดยไม่คาดคดิ มญีาณหยัง่รูอ้ารมณ์ได้เอง 
ผูป้ฏบิตัพิงึระวงั เพราะปัญญาทีป่รากฏเป็นสิง่ทีน่่าหลงใหลเป็นอย่างยิง่ 
ขณะที่มีสติก�าหนดรู้อยู่กับกายนั้น ตัวรู้นี้จะแว็บเข้าไปเห็นจิต 

ได้เองในเวลาทีเ่หมาะสม เกดิความสว่างวาบภายใน เหน็พืน้ทีว่่าง 
ภายในจิตด้วยปัญญา แต่จิตเรายังเข้าไปถึงธรรมชาติตรงจุดนั้น 
ไม่ได้ เพียงแต่ได้เห็นได้รู้ว่ามันมีจริง ความดับทุกข์ด้วยการรูแ้จ้ง 
ในจตินัน้มอียูจ่รงิ หน้าทีข่องเราตรงนีก้ค็อื เจรญิอรยิมรรคฟมูฟักสติ 
เพื่อก�าจัดอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคสิ่งกีดขวางการจราจรของจิตให้ได้

ค�าว่าโสตหรือโสตะนั้นแปลว่าหู แปลเอาความก็หมายถึง 
ฟังด ีฟังเป็น ฟังออก ฟังรูเ้รือ่ง ฟังเข้าใจ ฟังแล้วไม่สงสยั (ในส่วน 
ที่เกี่ยวกับการดับทุกข์) ผู้เข้าถึงธรรมชาติของสติสัมปชัญญะได้ 
จะรู ้ซึ้งถึงความหมายของค�าๆ นี้ได้เป็นอย่างดี ขณะที่สติแบบ 
วิปัสสนาปรากฏนั้นคือการเข้าถึงมรรค จิตเข้าสู่เส้นทางได้ และเมื่อ 
เจรญิสตใินอรยิมรรคได้อย่างต่อเนือ่ง กจ็ะผ่านกเิลสตณัหาเลก็ๆ 

น้อยๆ ตวันวิรณ์ ความง่วงเหงา ความฟุง้ซ่านอดตีอนาคต ตวัรูท้�า 

หน้าทีไ่ปเรือ่ยๆ จนกระทัง่มาเจอตอของจติคอืกเิลสทีเ่ป็นสงัโยชน์ 

จึงจะเกิดการสะดุด ถ้าความพร้อมของมรรคจิตมีเพียงพอ ก็จะ 

เกดิวปัิสสนาญาณสว่างโพลงแจ่มแจ้งขึน้และทะลแุผดเผาอารมณ์ 

ตรงจุดนั้นได้ทันที หลังจากนั้นจะไม่ปรากฏสังโยชน์ชนิดนั้นขวาง 
กั้นจิตอีกต่อไป นี่เป็นการเข้าถึงผลญาณ การเข้าถึงธรรมด้วย 
การแทงทะลุแบบเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้  เป็นผลท�าให้ธรรม 
ที่รู้นั้นไม่กลับก�าเริบ
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การเลื่อนชั้นจิตแบบก้าวกระโดด
ของโสดาบัน  ๓  ประเภท

มีธรรมชาติอีกอย่างที่ผู ้ปฏิบัติอาจพบเจอได้ คือหลังจาก 
ที่เข ้าถึงอารมณ์รูปนามแล้ว สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถึงขีดสุด 
จะเกิดเข้าถึงธรรมแบบก้าวกระโดด สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นทุกข์ได้เลย 
แต่หากสติสัมปชัญญะเกิดๆ ดับๆ ขาดๆ เกินๆ ก็ไม่อาจเติบโตจน 
กลายสถานะเป็นวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะได้ และการท�าลาย 
สังโยชน์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ จะท�าได้ดีก็เพียงแค่การผ่อนคลายบ�าบัด 
และบรรเทาเบาบางเท่านั้น ไม่เข้าถึงรากเหง้าต้นตอของกิเลส 
ดังเช่นที่เห็นโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้น ปฏิบัติไม่ถึงที่สุดขุดได้ 
ไม่ถึงราก

ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลส พรหมจรรย์นี้ยังไม่บริสุทธิ์ ก็ต้อง 
เจริญโลกุตตรมรรคในชั้นนั้นๆ จนกระทั่งเกิดวิปัสสนาญาณรู้แจ้ง 
เป็นผลญาณให้ได้ การกระท�ากไ็ม่มอีะไร เพยีงแค่ให้รูอ้ยูก่บัปัจจบุนั 
เท่านั้น สภาวะของสติจะเข้าไปท�าหน้าที่ของเขาเอง คงตัวพุทธะ 
เอาไว้ การรู้ตื่นเบิกบานเขาจะท�าหน้าที่เองเมื่อถึงเวลา

นักมวยบางคนเบสิคดี ชกต่อยไต่อันดับไม่มากก็ชิงแชมป์ 
ได้และได้เป็นแชมป์เลย มีเด็กบางคนสมองดีสติปัญญาดีก็เกิด 
การพาส (pass) ชั้นได้ ไม่ต้องเรียนตามระบบหรือหลักสูตรที่วาง 
ไว้ก็ได้ การเรียนรู้ในทางธรรมนั้นก็เช่นเดียวกัน หากอินทรีย์พร้อม 
มรรคพร้อม โพชฌงค์พร้อม การเลื่อนระดับจิต การบรรลุธรรม 
แบบพาสชั้นก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดมีได้ มีผู้รู ้ท่านได้กล่าวเอาไว้ใน 
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คัมภีร์หรือต�ารา พอที่จะน�ามาอธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู้ไว้ดังนี้
๑. พระโสดาบนัแบบเอกพชี ีหมายถงึ ผูท้ีรู่ธ้รรมเหน็ธรรม 

แล้ว และเจรญิอรยิมรรคให้เกดิการรูแ้จ้งอกีเพยีงครัง้เดยีว ภพชาติ 
ก็จะสิ้น เป็นพระอรหันต์ขีณาสพจบพรหมจรรย์ได้เลย

๒. พระโสดาบันแบบโกลังโกละ หมายถึง ผู้ที่เกิดปัญญา 
รู้แจ้ง เห็นการเกิดดับอีกเพียงสองสามครั้งเท่านั้น ก็จะถึงที่สุดทุกข์ 
ได้อย่างถาวร

๓. พระโสดาบันแบบสัตตักขัตตุปรมะ หมายถึง ผู้ที่เกิด 
ปัญญารู้แจ้ง เห็นการเกิดดับอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดครั้ง ทุกข์ก็จะ 
ดับแบบถาวร

อรยิบคุคลในพระพทุธศาสนา มอียู ่๔ คู ่๘ บรุษุ อนันัน้เป็น 
เรื่องของสภาวจิตในวิปัสสนาภูมิ ผู้เป็นโสดาบันเอกพีชีนั้น จะมี 
คุณสมบัติเทียบเท่าพระอนาคามี คือทั้งคู่สามารถเข้าถึงความเป็น 
อรหันต์ ท�าลายทุกข์ให้สิ้นได้ด้วยการเกิดปัญญาเห็นการเกิดดับ 
ในขันธ์ ๕ อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าธรรมชาตเิดมิแท้ของจตินัน้มอียูแ่ล้ว จะรู้ 
หรือไม่รู้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น อยู่ที่ว่าเราจะฝึกฝนสติปัญญา 
จนแหลมคมพอที่จะแทงทะลุอารมณ์ที่ห่อหุ้มจิต อันเป็นของอวิชชา 
คือความไม่รู ้แจ้งหรือความหลงนั้นได้หรือไม่ หากศึกษาปฏิบัติ 
ด้วยความเข้าใจและจริงใจแล้ว การเห็นแจ้งย่อมพร้อมจะเกิด 
ในทุกขณะจิต ศาสตร์ชนิดนี้เป็นอกาลิโกไม่จ�ากัดเวลาเกิด เป็น 
ปัจจัตตัง จะรู้แจ้งก็เฉพาะในจิตของคนผู้เข้าถึงเท่านั้น
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รู้ได้..แต่ตื้นลึกต่างกัน

อารมณ์รูปนามนั้นจะกว้างมาก ผู้สัมผัสอารมณ์นี้จะมีอาการ 
เหมอืนกนั ความรูค้วามเหน็ทีเ่กดิขึน้จะเหมอืนกนั แต่ความละเอยีด 
ลุ่มลึกจะต่างกัน การปล่อยวางก็ขึ้นอยู่กับการเห็นแจ้งนั้นด้วยว่า 
จะส่องสว่างได้กว้างไกลแค่ไหน เพราะนัน่คอืเรือ่งของปัญญา อปุมา 
เหมือนการขุดบ่อน�้า ผู้ที่ขุดลึกถึงตาน�้าย่อมจะได้น�้าใสน�้าสะอาด 
ปราศจากสิ่งเจือปน แต่หากขุดตื้น น�้าที่ได้ก็จะไม่ค่อยสะอาด แต่ 
ทัง้คูก่ไ็ด้น�้าเหมอืนกนั น�้าเหมอืนกนัแต่สะอาดต่างกนั การรูร้ปูนาม 

กเ็หมอืนกนั รูไ้ด้เหน็ได้ แต่จะตืน้ลกึต่างกนั ในบางท่านบางคนจะ 
เห็นได้ในผู้ปฏิบัติที่รู้รูปนามแล้วก็เกิดการชะงัก ต้องมาพัฒนาตัวรู้ 
เพิ่มอีก เหมือนไฟไหม้ขอนไม้ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป ต่างจากใน 
บางคนทีรู่ร้ปูนามแล้ว กส็ามารถรูแ้จ้งแทงตลอดในอารมณ์วปัิสสนา 
ทัง้หมดภายในระยะเวลาทีต่่อเนือ่งจากนัน้ได้เลย โดยไม่มกีารชะงกั 
เหมือนดังเช่นไฟไหม้ฟางที่มอดไหม้ในพริบตาเดียว

สมมุติภายในสู่สมมุติภายนอก

กลางวันนานค�่า กลางคืนนานแจ้ง ส�าหรับคนป่วยไข้
หนทางยาวไกล ส�าหรับคนเมื่อยล้าแบกของหนัก
สังสารวัฏยาวนาน ส�าหรับผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรม
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นี่เป็นความจริงที่ผู ้รู ้พยายามที่จะบอกกับผู้คนที่ก�าลังหลง 
ยดึตดิอยูก่บัสมมตุโิลก มคีวามรูส้กึว่าตนเองมส่ีวนได้เสยีกบัสมมตุิ 
โลกที่เป็นอนิจจัง หากจิตนี้ไม่เกิดปัญญาเห็นสังขารทุกอย่างที่ 
ปรากฏเป็นสมมุติแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้น 
ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะทุกข์เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ เพราะการมี 
ความรู ้ความเห็นที่ผิดปกติไปจากสัจธรรมนั่นเอง เห็นสมมุติว่า 
เป็นสัจจะแท้ ในความเป็นจริงธรรมชาติเขาเป็นอยู่อย่างนั้น แต่ 
อวิชชาในจิตเรานี้เองที่หลอกเรา

วัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในนามขันธ์ เริ่มต้นที่จิต 
และจบลงที่จิต ตัวตัณหาจะเป็นตัวสร้างภพชาติและก่อเกิดกรรม 
ตามล�าดับ หากไม่มีปัญญาตัดห่วงโซ่ในจิต สังสารวัฏนี้ต้องหมุน 
อยู่อย่างนั้น

การเข้าถึงอารมณ์รูปนามเสมือนหนึ่งการเอ็นทรานซ์เข้า 
มหาวิทยาลัยชีวิตได้ จิตเข้าสู่วิปัสสนาภูมิ ได้สัมผัสอุปกรณ์ ได้ 
เข้าสู ่ห้องทดลองศึกษาชีวิตที่แท้จริง และจะได้ฝึกทักษะการใช้ 
สร้างความมัน่ใจในการปฏบิตัยิิง่ๆ ขึน้ไป การเรยีนรูท้ีถ่กูตรงเป็นไป 
ตามหลักสัมมาวายามะ จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นทันที โดยปราศจาก 
การลังเลสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ความสุขที่ไม่อิงอามิสจะเริ่มเผยตัวเอง 
ออกมา ปีติที่ปรากฏขึ้นประดุจน�้าทิพย์ชโลมใจ จิตมีสมาธิได้เอง 
เป็นปัญญาจักษุ คือรู ้สึกหรือเห็นทุกสิ่งที่ผัสสะเพียง สักแต่ว่ารู ้ 
เท่านัน้ รบัรูแ้ล้วกว็าง จติว่างจากความส�าคญัมัน่หมายในความเป็น 
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ในทุกสรรพสิ่ง 
ที่ผัสสะ พยายามประคองการรู้เห็นเช่นนี้ให้ต่อเนื่อง และเมื่อความ 
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พร้อมมาถึง จิตจะเกิดการสะดุดโพลงสว่างแจ้ง เห็นธรรมชาติแห่ง 
ความจรงิในระดบัสมมตุ ิมองดอูะไร เหน็สิง่ไหนเป็นสมมตุไิปหมด 
ณ ปัจจุบันขณะนั้น

ดูกายก็เห็นการรวมตัวของธาตุสี่ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือใคร 
ก็ล้วนมีธรรมชาติเป็นเช่นนั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัย 
ของธรรมชาติ ไม่ได้ผูกติดขึ้นตรงต่อความคิดความอยากไม่อยาก 
ของใคร มันเป็นธรรมชาติของมัน เราเองที่ไปสมมุติให้มันเป็นนั่น 
เป็นนี่  เป็นเขาเป็นเรา เป็นตัวตนของเรา อาการที่เสื่อมเราเผลอ 
เรยีกว่ามนัเจรญิเตบิโต เป็นหนุม่เป็นสาว สงู ต�่า ด�า ขาว สัน้ ยาว 
เป็นเฒ่าเป็นแก่ เป็นเจ็บป่วย เป็นความตาย เป็นต้น

ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่เป็นนามธรรมทางจิตใจได้แก่ 
สวยบ้าง ขี้เหร่บ้าง ชอบบ้าง ชังบ้าง พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง 
เป็นต้น

ในส่วนจริยธรรมที่สร้างเป็นกรอบคุ้มกันสังคมได้แก่ ถูกผิด 
ดีชั่ว เหมาะสมไม่หมาะสม ควรไม่ควร บาปบุญ คุณโทษ นรก
สวรรค์

สมมุติสัจจะเหล่านี้คือความรู้ที่หลั่งไหลออกมาเมื่อได้ปัญญา 
จักษุแทงทะลุนิวรณธรรม เข้าถึงรูปนามและเห็นไตรลักษณ์ได้แล้ว 
รู้เห็นจากปัจจัยการมองด้านในให้แจ้งก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดู 
ภายนอก ซึ่งในการเจริญสติมันจะเป็นไปเอง นี่เป็นการรู ้แบบ 
ฉับพลัน ไม่ใช่การคิดพินิจแบบค่อยรู้ค่อยเป็นค่อยไป
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รู้จักสมมุติ  รู้จักสักกายทิฏฐิ

เมือ่ก่อนทีย่งัไม่เกดิปัญญารูเ้หน็สมมตุ ิอตัตาตวัตนจะสงูมาก 
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแน่นเหนียว เพราะเราเข้าใจว่าเรามี 
เราได้ เราเป็น หลงเชื่อมั่นในความคิดความเห็น การกระท�าและ 
ค�าพูดของตน เชื่อมั่นว่าความพอใจที่ได้ท�าตามใจนั้นมีผลต่อชีวิต 
ทีเ่ป็นสขุ และเชือ่ว่าความสขุในอายตนะนัน้มจีรงิ และเทีย่งแท้คูค่วร 
แก่การลงทุนลงแรงแสวงหาไขว่คว้า

ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงธาตุขันธ์และ 
อาการของธาตุขันธ์เท่านั้น เป็นสภาพที่ไม่เที่ยง คงทนอยู่ในสภาพ 
เดมิไม่ได้ สดุท้ายกค็อืสลายไม่มตีวัตน ไม่ว่าจะเป็นสงัขารทีม่จีติใจ 
หรือไม่ก็ตาม ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันหมด 
ความส�าคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่มีจริง ความยึดมั่นถือมั่นในความ 
คดิจงึผดิหลกัสจัธรรม หลงเชือ่ในสิง่ทีไ่ม่มจีรงิ เป็นเพยีงเงาสะท้อน 
ภาพมายาเหล่านี้เริ่มที่จิต ยิ่งหลงปรุงแต่งมาก โอกาสที่จะออก 
จากกรงขังความคิดความหลงของตนก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก

ความโลภ โกรธ หลง เป็นผลมาจากการไม่มีปัญญารู้เท่าทัน 
ความคดิ หยดุความคดิ ดบัความคดิไม่เป็น ความคดิเกดิได้กเ็พราะ 
ความไม่รู ้แจ้งในจิต อันเป็นบ่อเกิดของความคิด จิตเองไม่ได้ 

เป็นทุกข์ แต่ที่ทุกข์นั้นเพราะความคิดต่างหาก หากความคิดเกิด 
แล้วดับไม่ได้ก็จะกลายเป็นอารมณ์ เมื่อจิตไม่มีปัญญารู้ ก็จะหลง 
เข้าไปเสวยอารมณ์ เมื่ออารมณ์เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิด 
ความพอใจ ไม่พอใจ ยิ่งเสพอารมณ์นี้มากเท่าไร ก็จะมีผลต่อ 
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สุขภาพจิตกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง ยิ่งคิดอยากจะออกจาก 
ความคิด ก็ยิ่งจะเป็นคิดซ้อนคิด เหมือนคลื่นทะเลที่ไม่มีวันเลือน 
หาย ตราบใดที่ยังมีกระแสลม

หากเราเกิดปัญญารู้แจ้งว่า ทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติที่เกิด 
ตามเหตุปัจจัยมาประกอบกันตามหลักของปฏิจจสมุปบาท โอกาส 
ที่เราจะหลงเข้าไปในความคิดก็มีน้อย หรืออาจไม่มีเลยก็ได้

ยิ่งคนไหนเห็นด้วยปัญญาว่า ความคิดเป็นทุกข์ มีสติคอย
ท�าลายความคิดที่เกิดให้ดับอยู่เรื่อยๆ ความว่าง ความปกติ ความ 
ตัง้มัน่แห่งศลี สมาธ ิปัญญา กย็ิง่จะปรากฏชดั หากมสีตเิหน็ความ 
คดิได้ ดบัความคดิได้ จาคะความคดิทิง้ไป สลดัคนืความคดิได้ ไม่มี 
ความตดิอกตดิใจอาลยัอาวรณ์ในความคดินัน้ได้ ความส�าคญัมัน่หมาย 
ในความเป็นตวัตนหรอืสกักายทฏิฐกิย็ิง่จะลดลงๆ จนกระทัง่ถงึหมดไป 
ดับมอดสนิทได้เลย

เพราะการรู้เท่าทันสมมุติทางความคิดได้นั่นเอง การด�าเนิน 
ชีวิตจึงเป็นไปแบบปล่อยวาง จิตถอยห่างจากความยึดมั่นถือมั่น 
จึงนับได้ว่าเป็นผู้รู้จักตัวเอง ไม่หลงแบกขันธ ์๕ เพราะรู้แล้วว่าเป็น 
ของหนัก ชีวิตนี้อย่างไรก็ได้ ความคิดมีได้แต่ไม่หนักเพราะผู้หลง 
แบกไม่มี กายเบาจิตเบา เบาอกเบาใจได้ เพราะตัวตนถูกเผาด้วย 
ฌานจิต

หากรู้แจ้งรู้จริงในสมมุติ อัตตาตัวตนจะเล็กลงๆ มันไม่มี 
ความอยากใหญ่ ไม่อยากเป็นทาสรับใช้กิเลสอีกแล้ว ถึงจะใช้ชีวิต 
อยู่กับสมมุติโลก แต่จะไม่ยึดติดในสิ่งที่โลกสมมุติให้เลย
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รู้จักสมมุติจะไม่ทุกข์เพราะกรรมเก่า

คุณธรรมอีกหมวดหนึ่งที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ จัดอยู่ในกลุ่ม 
ของโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ นัน่กค็อื “พละห้า” ได้แก่ ศรทัธา 
วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา สิง่เหล่านีเ้ป็นเจตสกิธรรม คอืองค์ประกอบ 
ของจิตที่เป็นฝ่ายของมหากุศล แต่มีข้อแม้ว่าคุณธรรมเหล่านี้จะ 
ต้องประกอบรวมตวักนัเป็นหนึง่ให้ได้ คณุธรรมทกุตวัต้องผนกึก�าลงั 
กันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือมุ่งโจมตีอวิชชาที่ห่อหุ้มจิต อวิชชา 
ได้เข้ายึดอ�านาจจนพระยาจิตราชหมดอิสรภาพ ไม่มีหนทางต่อสู้ 
ได้แต่ดูผู้เป็นอริกลืนกินบ้านเมืองตนเองอย่างเดียวเท่านั้น ก�าลังพล 
ที่จะมากอบกู้สถานการณ์ให้คืนสู่สภาวะปกติได้แก่

๑. ศรัทธา ความเชื่อว่าท�าได้ เชื่อว่ากิเลสเป็นทุกข์จริง 
๒. วิริยะ ความกล้าท้ารบ
๓. สติ ความเฝ้าระลึกรู้  เฝ้าสังเกต ความรู้เรารู้เขาก็ต้อง 

มีอยู่อย่างสม�่าเสมอ
๔. สมาธิ การสู้รบ การเข้าประจัญบานกับกิเลสได้อย่าง 

ต่อเนื่อง สามารถยืนได้ครบยก 
๕. ปัญญา สอดส่องหาจุดอ่อนจุดแข็งของคู่ต่อสู้ แล้วรีบ 

เผด็จศึกให้ได้โดยเร็ว 
แต่หากศึกยืดเยื้อต้องฉลาดในอุบาย ต้องรู ้จักสร้างขวัญ 

และก�าลังใจให้เพื่อนสหายธรรมผู้ร่วมรบในสมรภูมิ เช่น ระลึกถึง 
พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ 
เทวตานสุสต ิหรอือสภุะกรรมฐาน เป็นต้น รูจ้กัข่มจติในสมยัทีค่วร 
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ที่ควรข่ม ปล่อยจิตในสมัยที่ควรปล่อย ลดละเลิกในสิ่งเป็นเสบียง 
ตัดทอนเส้นทางล�าเลียงการส่งก�าลังบ�ารุง รู้จักท�าลายในสิ่งที่เป็น 
เชื้อของกิเลสได้

พลังที่เกิดจากการรวมตัวของขุนพลแห่งกองทัพธรรมทั้งห้า 
เรียกว่าพลังทั้งห้า หรือพละห้า เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น�าพาเราไปสู่ 
การตรัสรู้ได้ แต่ในเบื้องต้นต้องอาศัยการชี้แนะปลุกเร้าหลอมรวม 
โดยมีสติเป็นตัวกลางประสานการท�างานใหญ่ชิ้นนี้

ต้องพัฒนาคุณธรรมกลุ่มนี้ ให้ก้าวไปสู่สถานะในระดับที่เป็น 
ญาณปัญญาหรือญาณทัศนะให้ได้ ถ้ามิฉะนั้นก็จะไม่มีขีดความ 
สามารถในการเข้าสัมประหารกับกิเลสได้ ญาณคือความรู้หรือการ 
หยั่งรู้แบบบริสุทธิ์ ในต�าราท่านแยกไว้ ๓ อย่างได้แก่

๑. อตีตังสญาณ ระลึกรู้เห็นวาระจิตที่แว็บไปในส่วนที่เป็น 
อดีตได้ รู้อดีตของจิตได้ทุกเรื่อง โดยไม่มีการปรุงแต่งตาม ไม่มี 
อารมณ์ร่วมกับความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตนั้น

๒. อนาคตงัสญาณ รูใ้นส่วนอนาคตจติว่า วนัหนึง่ เวลาหนึง่ 
บรรยากาศหนึ่ง ผัสสะหนึ่ง เวทนาหนึ่ง เมื่อประกอบกับจิตนี้แล้ว 
จะเป็นเช่นใด จิตมักจะไปท่องเที่ยวไปที่ไหน จะปรุงแต่งหรือสงบ 
อย่างไร อนาคตของจิตนี้จะเป็นไปอย่างไร ผู้มีปัญญาญาณระดับนี้ 
จะรู้ได้

๓. ปัจจุปปันนังสญาณ รู้ว่าจิตนี้เข้าถึงภาวะความเป็นหนึ่ง 
เดียวกับปัจจุบันได้แล้ว
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อนึ่ง การหยั่งรู้เรื่องของจิต คือการรู้จักปรมัตถธรรม เป็น 
ความรูท้ีเ่ป็นไปตามกระบวนการของอรยิสจัจ์ ๔ อย่างถกูต้อง ซึง่ผูรู้้ 
ท่านได้แยกไว้ตามอาการเพื่อสะดวกต่อการศึกษา ดังนี้

๑. สัจจญาณ หมายถึง การหยั่งรู้ในรูปลักษณ์ อาการของ 
อริยสัจจ์สี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ว่าแท้จริงเป็นอย่างไร

๒. กิจจญาณ หมายถึง ความหยั่งรู้ในวิธีปฏิบัติต่ออริยสัจจ์ 
ในแต่ละอย่างนั้นควรท�าอย่างไร

๓. กตญาณ หมายถึง การหยั่งรู้ในสิ่งที่ได้ลงมือกระท�าแล้ว 
และส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้วด้วยหรือไม่อย่างไร ต้องให้ 
เกิดความชัดแจ้ง สิ้นสงสัย

เมื่อความหยั่งรู้ในสิ่งที่กล่าวมานี้ชัดเจน จะเข้าใจได้ว่าอดีต 
กเ็กดิจากปัจจบุนั อนาคตกเ็กดิจากปัจจบุนัในจติขณะหนึง่ๆ ทีไ่ม่มี 
การรูเ้ท่าทนัเท่านัน้ อดตีหรอืปัจจบุนัสดุท้ายกค็อืธรรมชาตทิีเ่กดิดบั 
มีอยู่ก็แต่ความว่างเปล่าเท่านั้น

แต่การรู้เท่าทันจิตนั้น มีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พึงสังเกตได้ 
ในนักปฏิบัติทุกคนก็คือ จะเกิดอาการสารภาพออกมาให้เห็น ซึ่ง 
อาการนีจ้ะปรากฏได้ตัง้แต่รูร้ปูนามใหม่ๆ จนกระทัง่ถงึอารมณ์สมมตุิ 
มันไม่สิ้นสุดหรือปิดฉากอารมณ์นี้ลงได้สนิท หากญาณทัศนะเรา 
ไม่แจ่มแจ้งพอ

การสารภาพบาปในพุทธศาสนาตามหลักของการท�าวิปัสสนา 
คอืการอาเจยีนทางความคดิ อารมณ์ทีเ่ราสัง่สมไว้ในใจ เป็นความคดิ 
ที่ประกอบด้วยอุปาทาน มีพิษท�าให้เกิดโรคโลภ โกรธ หลง อาการ 
ดังกล่าวนี้ภาษาพระเรียกว่า “การส�ารอกกิเลส” เป็นการคลายคืน 
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ความคิดที่จิตหลงเสวยออกมา กิเลสหยาบๆ ความประทับใจ 
ความรัก ความชัง ความโกรธเกลียดเคียดแค้น พยาบาทอาฆาต 
จองเวร ซึ่งเป็นอารมณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มของโทสะ เป็นกิเลสอย่าง 
หยาบนั้นจะถูกส�ารอกออกมาให้เห็นได้ง่ายกว่าชนิดอื่น เพราะอยู่ 
เปลือกนอกของจิต

เหมือนเช่นที่ต�ารวจจับโจรผู ้ร้ายได้ แล้วจะน�าไปท�าแผน 
ประกอบค�าสารภาพไว้เป็นหลักฐานบอกเล่าเหตุการณ์ที่ท�านั้น 
อย่างละเอียด จิตนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาแล้ว ก็จะ 
เกิดการส�านึกรู้คลายบาปกรรมที่ได้ท�ามานั้นๆ จนหมด ไม่ว่าทุกข์ 
จะเกิดขึ้นในจิตนี้กี่ภพกี่ชาติจะรู้ได้หมด นี่คืออาการของ “ปุพเพ- 

นวิาสานสุสตญิาณ” รูว่้าเป็นทกุข์เพราะกรรมเก่า กจ็ะไม่สร้างกรรม 
ที่ท�าให้เป็นทุกข์อีก

รูแ้ล้วดบัไปเอง เกดิแล้วกด็บั ไม่วกกลบัมาเกดิอกี จติจะเป็น 

ผูรู้ผู้ด้เูฉยๆ รปูขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์ วญิญาณ 

ขันธ์ ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ จึงไม่มีทุกข์อยู่ในขันธ์

ขณะที่กลุ ่มธรรมที่เป็นศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ 
หมวดหมู่กลุ่มกองแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ปรากฏขึ้นและตั้งมั่น 
ในพื้นที่จิตได้อย่างชัดเจน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
จะมีศีล สมาธิ ปัญญา คอยปกปักรักษาตัวมันเอง

ความจริงอดีตไม่ได้ถูกท�าลาย และไม่ใช่ภาวะการลืมอดีต 

ทกุอย่างปกตเิหมอืนเดมิ เพยีงแต่ปรากฏการณ์ของวปัิสสนาปัญญา 

เกิดขึ้น แล้วท�าลายเชื้ออุปาทานในขันธ์ ๕ เท่านั้น ความทุกข์ 
ความสุขในอดีตเราก็ยังจ�าได้ แต่จะไม่มีเชื้อส่งผลให้เราเป็นทุกข์ 
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อีกต่อไปแล้ว  เหมือนแผลที่รักษาหาย คงเหลือไว้แค่แผลเป็น 
เท่านั้น ปัญญาที่เกิดขึ้น ณ ตรงจุดนี้ส่งผลให้เราเข้าใจ อวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน กรรม ได้ด้วย

เกิดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งกรรม ผลของกรรม และวธิี 

ตัดกรรมแบบพุทธได้ เราสามารถตัดกรรมของเราเองด้วยวิปัสสนา 
ญาณ ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปหาพระให้ท�าพิธีอะไรอีกแล้ว

ฝากพุทธพจน์บทหนึ่งต่อท้ายไว้ในที่นี้ด้วยว่า “เมื่อจิตเรา 
มีสติคุ้มครองดีแล้ว มัจจุราชที่ไหนๆ ก็มองไม่เห็น” 

รู้จักสมมุติ  รู้จักแก่นและเปลือกของชีวิต

กจิโฺฉ มนสุสฺปฏลิาโภ การได้อตัภาพเป็นมนษุย์เป็นของยาก
กิจฺฉ� มจฺจานชีวิต� การได้มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายเป็น 

ของยาก
กิจฺฉ� พุทฺธานมุปฺปาโท การอุบัติขึ้นซึ่งพุทธภาวะในจิตของ 

บุคคลทั้งหลายก็เป็นการยาก
กจิฉฺ� สทธฺมมฺสสฺวน� การทีจ่ะได้ฟังความจรงิในสิง่ทีเ่ป็นสจัธรรม 

ก็เป็นการยาก
ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่า ชวีตินีค้อืความเป็นอยู ่เป็นผลประกอบ 

ระหว่างรปูกบันาม หรอืธาตสุี ่ขนัธ์ ๕ เท่านัน้ การได้ชวีติทีไ่ม่มทีกุข์ 
นั่นแหละคือแก่นสารสาระที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ความจริงหาก 
คนที่ยังไม่เคยเห็นแก่นก็จะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กับเปลือก จะนึกและ 
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เข้าใจว่าชีวิตนี้คงมีเท่านี้ ดังนั้น ค�าบอกกล่าวของพระพุทธเจ้าจึง 
เหมอืนพลกิความคดิความเข้าใจ เปิดของทีปิ่ด หงายของทีค่ว�า่ ชีท้าง 
ให้เราผู้ที่หลง ส่งประทีปให้คนผู้อยู่ในที่มืด

หากไม่รู้ทุกข์ ไม่เห็นว่าตนเองเป็นทุกข์ก็จะไม่ค้นหาสาเหตุ 
ของทกุข์ หากไม่รูว่้าความดบัทกุข์ สิน้ทกุข์นัน้เป็นเช่นไร มอียูท่ีไ่หน 
ก็จะไม่ไขว่คว้าแสวงหาหนทางเดิน

ปุถุชนมักเข้าใจว่าแก่นสารของชีวิตคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ 
สุข (ในอามิส อิงอายตนะทั้ง ๖)

เทวดาเข้าใจว่าแก่นสารของชีวิตคือ ฉกามาพจร สุขในรูป 
รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์

พรหมเข้าใจว่าแก่นสารของชีวิตคือพรหมโลก ได้แก่รูปฌาน 
อรูปฌาน ซึ่งเป็นสมาธิจิตที่แข็งกล้า ได้มาจากการเพ่งทั้งในรูป 
และอรูป

แก่นสารของพระอริยเจ้าคือนิพพาน ธรรมที่ปราศจากความ 
ทุกข์ร้อน ดับสนิท เป็นวิมุติที่ไม่ก�าเริบ

ในทัศนะของผู ้รู ้แจ้งในชีวิต ผู ้ทะลุมิติสมมุติสัจจะด้วย 
วิปัสสนาญาณ จะมองสาระชีวิตของมนุษย์ เทวดา พรหมว่าเป็น 
มายา ไม่มอียูจ่รงิ เป็นแค่ความจรงิระดบัเปลอืก หรอืจรงิตามสมมตุิ 
เท่านั้น ผู้ที่เข้าถึงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ คือผู้ที่เข้าถึงแก่น 
สารของชีวิต สรุปก็คืออะไรที่ไม่ใช่แก่นอันนั้นก็เป็นเปลือก ความ 
ทุกข์ความสุข ความสมหวังผิดหวัง ดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค์ 
พรหมโลก เป็นแค่เปลือกของชีวิต เป็นเพียงสมมุติธรรม ไม่ใช่ 
ความจริงขั้นอันติมะหรือบรมธรรม
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ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามภาวะแห่งเหตุปัจจัยชั่วขณะหนึ่งๆ อุปาทะ 
ฐิติ ภังคะ หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 
หรือเปลี่ยนแปลง ไม่คงสภาพ ไม่มีตัวตนอะไรเป็นหลักให้ยึดได้ 
ดังนั้นผู้ที่หลงแสวงหาสาระชีวิตในสมมุติภาวะของรูปนามนั้น จึง 
เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนคนที่วิ่งตามเงา 
หรือผู้ที่งมเอาพระจันทร์ใต้น�้า

แต่ภาวะของการสิ้นทุกข์นั้นไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งให้ 
เกิด และไม่มีอะไรท�าลายให้ดับได้ ธรรมชาติชนิดนั้นมันเป็นของ 
มันเช่นนั้นอยู่แล้ว และมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น พระพุทธเจ้า 

ไม่ได้สร้างนิพพาน แต่สภาวะนั้นถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้า 

เป็นปฐมเท่านั้น แล้วน�ามาเปิดเผยผ่านพระสาวกทั้งหลายมาให้ 
พวกเราได้รับรู้ หากใครพิสูจน์ได้สัมผัสได้ ผู้นั้นก็เป็นสาวกพุทธะ 
เป็นอริยบุคคลได้โดยปริยาย

นิพพานกับการเดินทางไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การปฏิบัติธรรมคือ 
การเดนิทาง ต้องสร้างเหตปัุจจยัให้เกดิเป็นอธศิลีสกิขา อธจิติสกิขา 
และอธปัิญญาสกิขา เพือ่เป็น “ยานของวปัิสสนา” น�าปัญญาเข้าไปรู้ 
ไปเหน็เท่านัน้ ไม่ใช่เราปรงุแต่งให้เกดินพิพาน นพิพานไม่ใช่ผูเ้ดนิทาง 
แต่เป็นเป้าหมายที่เราต้องเข้าให้ถึง เป็นสภาพของวิสังขาร ปรุง 
แต่งไม่ได้

ต้องพึ่งพาเสบียงเลี้ยงกาย ต้องปฏิบัติให้ได้สมาธิเลี้ยงจิต 
มรรคผลแต่ละขั้นตอนคือที่หยุดแวะ พักผ่อนของชีวิต แต่เมื่อเข้าสู่ 
สุญญตาหรือสุญญตวิโมกข์นั้นแล้ว จะพบว่าไม่มีความจ�าเป็นใด 
ทีจ่ะต้องใช้อะไรอกีเลย มนัเป็นความสมบรูณ์เตม็รอบของมนัเช่นนัน้ 
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เอง ไม่หิวไม่อยาก จะเรียกว่าเป็นอาการอิ่มทิพย์ก็ได้ ภาวะนี้คงที่
เป็นอมฤตธรรม นี่เองเป็นความหมายของสภาวธรรมที่เป็นปริศนา 
ยุคโลกของพระศรีอาริย์ ที่เรียกว่าโลกหน้าเพราะเป็นโลกของจิตที่ 
เราจะเข้าถึงโน้น ไม่ใช่โลกียะหรือโลกธรรมที่เรามีเราเป็นอยู่ใน 
ขณะนี้ ต้องลอกคราบของจิตในความเป็นปุถุชนภาวะ แล้วไปอุบัติ 
สู่ความเป็นอริยะภาวะให้ได้ เป็นสภาพธรรมที่อยู่เหนือการนึกคิด 
คาดเดา เหนือดีเหนือชั่ว เหนือสุขเหนือทุกข์ เป็นโลกุตตระเหนือ 
โลก สูงกว่าความสุขแบบโลกๆ ไม่ใช่สุขกว่าแต่เป็นเหนือกว่า เป็น 
สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิตโดยแท้ ไม่มีภาพหรือพจน์ที่สามารถน�ามา 
เปรียบเทียบให้ถูกตรงตามสภาวะนั้นได้ แต่เราจะเห็นดวงดาวบน 

ท้องฟ้าได้ ก็เมื่อหายจากตาบอดเท่านั้น

ไม่หลงความคิด  ไม่ยึดติดสมมุติ

ความคิดเป็นเปลือกของจิต คิดแต่ละครั้งต้องล้างให้สะอาด 
อย่าประมาทเผลอคิดแบบฟุ้งซ่าน ฟุ่มเฟือย การติดความคิดคือ 
ติดอารมณ์ ปล่อยวางความคิด ชีวิตอยู่ปัจจุบันขณะได้ เรียกว่า 
ได้อารมณ์ จิตติดความคิดเหมือนรถติดหล่ม ความคิดคือตัณหา 
ผูส้ร้างภพชาต ิการรูเ้หน็ความคดิบ่อยๆ ปล่อยได้เนอืงๆ คอืหนทาง 
สูค่วามสว่าง ให้มองความคดิเป็นเพยีงอาการ มองสงัขารว่าไม่มจีรงิ 

ทั้งภายนอกภายใน เกิดเท่าไรดับเท่านั้น
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ความคิดดับแล้วก็แล้วไป ไม่มีเยื่อใยอะไรให้ต้องมาคิดอีก 
แต่ธรรมชาตขิองคนพาลผูไ้ม่รูอ้รยิสจัจ์ ไม่มฌีานจติแผดเผาความคดิ 
อารมณ์ ก็จะมีตัณหา ความอยาก ติดอกติดใจ เอาไว้ให้ก่อกรรม 
ท�าเวรซ�า้แล้วซ�า้เล่าอยูอ่ย่างนัน้ ตราบใดทีย่งัหลงยดึมัน่อยูใ่นความคดิ 
ก็ยังยึดติดสมมุติอยู่ตราบนั้น หลงมากยึดมาก หลงน้อยยึดน้อย 
ไม่หลงเลยก็ไม่มีอะไรจะยึดเอามาเป็นตัวกูของกูให้ทุกข์อีก

เปลือกชีวิต เป็นเฉกเช่นเปลือกหน่อไม้ มีหลายระดับทั้ง 
หยาบ กลาง ละเอียด จนบางครั้งหลงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กบัหน่อด้วยซ�า้ เปลอืกหรอืกาบนัน้กนิไม่ได้แต่มไีว้ห่อแกน ป้องกนั 
อันตรายเพราะยังไม่เจริญเติบโตแข็งแรง เมื่อต้นโตแทงหน่อทะลุ 
ขึ้นสูงพ้นขีดอันตราย ออกหนามแตกใบ สร้างภพชาติใหม่ให้กับ 
ตัวเองได้แล้ว เปลือกก็หมดหน้าที่ถูกสลัดทิ้ง ล�าต้นลอยเด่นสง่า 
ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใด

เถาวัลย์มักเกี่ยวพันอยู่กับต้นไม้ โดยเฉพาะไม้เล็ก ดังนั้น 
ผู้ที่ปลูกไม้ใหม่พึงเอาใจใส่อย่าให้ไม้เลื้อยมาเกี่ยวเกาะ เพราะจะ 
ท�าให้เสียรูปทรงตั้งแต่แรกเริ่ม ไม้ไม่ใช่เถาวัลย์ เถาวัลย์ไม่ใช่ไม้ 
ดใูห้ดีๆ  อะไรคอืจติ อะไรคอืความคดิ อะไรจรงิไม่จรงิ อะไรคอืสมมตุิ 
อะไรคือปรมัตถ์ ความคิดที่มีอวิชชา เป็นภาวะก่อเกิดสมมุติในจิต 
สมมตุภิายนอก เป็นผลผลติมาจากความคดิภายใน การดบัความคดิ 
ที่อุบัติมาจากจิต จะท�าให้เกิดปัญญาท�าลายภาวะสันตติ พร้อมกับ 
การปรากฏขึน้ของ อนจิจงั เหน็ความคดิ หยดุความคดิ ดบัความคดิ 
ได้ ใจก็ไม่ยึดติดสมมุติ
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อารมณ์กรรมฐานผ่านพุทธท�านาย

เคยอ่านพุทธท�านายมาแล้วหลายส�านวน แต่ก็ยังมีความ 
เข้าใจอยู่เสมอว่าไม่น่าใช่พุทธท�านาย เพราะมีความมั่นใจอยู่อย่าง 
หนึ่งว่า พระพุทธองค์จะพูดถึงแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ที่เป็น 
ปัจจุบัน แล้วก็ต้องอยู่ในกรอบของอริยสัจจ์เท่านั้น และเท่าที่ตามดู 
ที่มาก็ยิ่งท�าให้เข้าใจว่า เป็นเรื่องที่นักปราชญ์ผู้หวังดีกับพระศาสนา 
และสังคมส่วนรวม พยายามหาอุบายชี้แนะชี้น�าปรากฏการณ์ที่จะ 
เกิดตามมากับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ในอนาคต ที่จมอยู่ 
กับโลกกิเลสนิยม ว่าจะสร้างหายนะให้กับมนุษย์เช่นไรบ้าง เพื่อจะ 
ได้หาทางป้องกันแก้ไข

ส�านวนที่เคยพบเจอจะเป็นการชี้แนะไปที่สังคมมากกว่าที่จะ 
ชี้เข้ามาที่จิตใจโดยตรง แต่ค�าสอนของปราชญ์พุทธจะมีลักษณะ 
เป็นธรรมชาติอยู่ได้ในหลายมิติ ทั้งสมมุติและปรมัตถ์ ทั้งทางโลก 
และทางธรรม ทั้งศีลธรรมและสัจธรรม ความเท็จจริงมีอย่างไร 
ไม่วิจารณ์ แต่เห็นว่าเรื่องนี้มีส่วนต่อการเป็นอุปกรณ์ผดุงคุณธรรม 
หรือพยุงพฤติกรรมของคนในสังคมที่นับวันจะเสื่อมจากพระ 
สัทธรรม เป็นยุคที่จิตเสื่อมจากความปกติค่อนข้างสูงมาก ก�าแพง 
ศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี ถูกกิเลสความอยากท�าลายรื้อถอน 
จนแทบไม่เหลือซาก

ซากทางวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงหลักฐานทาง 
ประวตัศิาสตร์ บ่อยครัง้ทีถ่กูน�ามาเป็นเครือ่งมอืแสวงหาผลประโยชน์ 
เพื่อเป็นอาหารของกิเลส ไม่ได้ให้คุณค่าในทางที่จะจรรโลงจิตใจ 
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อย่างที่เป็นความมุ่งหมายเดิม แต่ถูกน�ามาแปรค่าหรือสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจมากกว่าสิ่งอื่น เหตุเพราะความหลงโลกว่าเป็นธรรม 
หลงทุกข์ว่าเป็นสุข หลงว่าสุขทุกข์มีจริง หลงติดอยู่ใต้อ�านาจตัณหา 
หลงเพลินในเวทนา หลงมายาว่าเป็นสัจจะ ในที่สุดก็กลายเป็น 
ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่กิเลส ไม่ได้เห็นตามธรรม พฤติกรรมใน 

สังคมจึงเป็นเรื่องของกิเลสจัดให้ไม่ใช่ธรรมะจัดสรร

จากการที่มีผู ้น�าเอาพุทธท�านายมาบอกกล่าว จึงเท่ากับว่า 
เป็นความหวังดีของท่านผู้รู ้ที่มีต่อสังคมโลก ให้เห็นพิษภัยแห่ง 
ความเสื่อมทรามทางจิตใจ อันจะน�าหายนะมาให้กับโลก

ชีวิตมนุษย์จะไม่มีโอกาสสัมผัสยุคพระศรีอาริย์หากยังมอง 

ผ่านการศึกษาชีวิตด้านใน โลกนี้จะมืดมิดด้วยอวิชชา ยิ่งพัฒนาก็ 
ยิ่งเข้าสู่ยุคมิคสัญญี เป็นสังคมที่มีแต่ความแก่งแย่ง แสดงบทชีวิต 
ตามความอยากสมมุติ ใช้ชีวิตอยู่กับความเท็จ ปฏิเสธความจริง

เนื้อเรื่องในพุทธท�านาย เป็นค�าพยากรณ์แก้ปัญหาความฝัน 
๑๖ ข้อของพระเจ้าปเสนทิโกศล ต�าราบางแห่งเรียก “ปัถเวนท- 
ปัญหา” ค�าท�านายจะเกี่ยวทั้งอาณาจักรและศาสนจักร มีทั้งภาษา 
คนและภาษาธรรม หรือปุคคลาธิษฐานและธัมมาธิษฐาน แต่ที่จะ 
ได้ศึกษาต่อไปนี้เป็นความอธิบายอิงธัมมาธิษฐาน เพราะเข้าใจว่า 
เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของกรรมฐานโดย 
อาศัยพุทธท�านายเป็นเค้าโครงสื่อการสอน เป็นการชี้น�าปัญญาให้ 
เห็นปัญหาของการฝึกจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม 
แนววิถีพุทธธรรม ปัญหาในพุทธท�านายพร้อมความหมายมีดังนี้
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ปัญหาพุทธท�านาย  ๑๖  ข้อ

๑. วัว ๔ ตัว วิ่งมาคนละทิศ อาการประดุจหนึ่งว่าจะขวิด 

ชนกัน แต่แล้วก็หยุด ถอยกลับไปคนละทิศละทาง หมายถึง 
ในอนาคตคนทัง้หลายจะไม่สนใจเรือ่งการปฏบิตัธิรรมทีเ่ป็นแก่นสาร 
สนใจก็แต่เพียงเปลือก ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม ไปร่วม 
กจิกรรมทีโ่หมประโคมกนัใหญ่โตแล้วกก็ลบั ไม่สนใจทีจ่ะฝึกกรรมฐาน 
แต่อย่างใด คนไปวดัจะมาจากทัว่ทกุสารทศิเพือ่ท�าบญุ แต่ไม่สนใจ 
ทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ไม่ยอมต่อสูก้นักบักเิลส ท�ากจิกรรมตามประเพณี 
แล้วก็ทางใครทางมัน

๒. เหน็ต้นไม้นานาพนัธุย์งัไม่โตเตม็ที ่แต่กผ็ลดิอกออกผล 

มากมาย จนกิ่งก้านรองรับไม่ไหว หมายความว่า เมื่อจิตไม่ได้รับ 
การฝึกฝน จิตธรรมดาซึ่งเป็นตัวรู้อารมณ์ ก็จะฝืนหรือกลายเป็น 
ตัวสั่งสมอารมณ์ เกิดการย�้าคิดย�้าท�า ปรุงแต่ง ชอบท�าอะไรตาม 
ที่ใจคิด ชอบสนองอารมณ์ ไม่มีการห้ามปรามจิต ไม่รู ้วิธีตัด 
ความคิด จะกลายเป็นคนคิดมากตั้งแต่อายุยังน้อย ปวดหัว เป็น 
ไมเกรน ฟุ้งซ่าน นอนหลับไม่สนิท นอนไม่ค่อยเต็มอิ่ม เป็นคน 
หงดุหงดิง่าย ตกเป็นทาสของความคดิ เป็นคนเจ้าอารมณ์ เครยีดจดั 
บางทีถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มี คิดมาก ทุกข์มาก แบกรับภาระมาก 
ตั้งแต่จิตยังไม่เจริญในธรรม

ตัณหาอุปาทานจะเข้ามาสั่งสมหมักหมมในจิตตั้งแต่ตื่นนอน 
ลมืตาขึน้มาเลยทเีดยีว โมหะ โทสะ ราคะ จะเข้ามามอีทิธพิลต่อจติ 
ก่อนวัยอันสมควร การเว้นวรรคทางความคิดผู้ไม่มีสติปัญญาจะท�า 
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ไม่เป็น ใช้สตกิ�าหนดรูด้คูวามเป็นอนตัตาไม่ได้ ทัง้ๆ ทีค่วามคดิไม่มี 
ตวัตน เป็นเพยีงมายาทีอ่าศยัอวชิชาเกดิ เกดิเมือ่ใดเป็นทกุข์เมือ่นัน้ 
“ทุกฺขาชาติ ปุนปฺปุน�” การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ร�่าไป เมื่อความคิด 
ความอยากมมีากเกดิหนกัอกหนกัใจ จติทนแบกรบัน�า้หนกัไว้ไม่ไหว 
ก็ต้องระบายออกมาเป็นพฤติกรรมทางค�าพูดและการกระท�า ซึ่ง 
อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี เหมาะสมหรือไม่ก็ได้

ในกรณคีนฝึกกรรมฐานใหม่ๆ อย่าเพิง่ด่วนเข้าไปดจูติ เพราะ 
จะท�าให้ติดอารมณ์ความคิดได้ง่าย ออกจากความคิดได้ยาก ต้อง 
พยายามระลึกรู้อยู่กับอาการกายหรือกายานุปัสสนาให้ช�านาญก่อน 
การก�าหนดรู้อยู่กับฐานกาย เปรียบได้กับการเอาใจใส่ดูแลรักษา 
บ�ารงุต้นไม้ให้เจรญิงอกงาม ผลดิอกออกผลตามธรรมชาตขิองเขาเอง 
เมือ่ถงึเวลา แต่หากด่วนอยากรู ้อยากเหน็ อยากเป็น อยากม ีทัง้ๆ ที่ 
ยังไม่ถึงเหตุปัจจัยอันเหมาะสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือติดอารมณ์ 
ท้อแท้ เบือ่หน่าย คลายความเพยีร เพราะจะไม่เป็นดงัทีห่วงัไว้ หรอืไม่ 
กอ็าจเกดิตณัหามานะทฏิฐเิข้าแทรกในขณะทีจ่ติขึน้สูอ่ารมณ์วปัิสสนา 
ได้ จะเกดิอารมณ์จนิตญาณ วปัิสสนปูกเิลส หรือวิปลาส

บางคนรู้ธรรมะนิดหน่อยติดอารมณ์อยากเทศน์อยากสอน 
มีความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองรู้ ไม่เกรงผู้ใด อวดรู้ แต่พอการปรารภ 
ความเพยีร สตริูก้ายรูจ้ติย่อหย่อน หนัหลงัให้กบัการปฏบิตั ิไปเอาดี 
ทางด้านการเผยแผ่การศึกษาธรรมะจากต�าราวิชาการ ไปท�าหน้าที่ 
ด้านบริหาร ด้านพัฒนาการ ด้านปกครอง กิจธุระผูกพันมากขึ้น 
จิตแบกรับภาระมากๆ ถูกกระทบบ่อยๆ จิตจะตกออกนอกเส้นทาง 
อริยมรรค อันนี้หากเปรียบกับต้นไม้ก็เหมือนกับต้นเล็กอายุยังน้อย 
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แต่ก็รีบออกดอกออกผล ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้ตัวมันเองตายได้ 
เร็วขึ้นหรืออย่างน้อยก็แคระแกร็น

แม้จติทีถ่กูฝึกได้แล้วแต่ยงัเป็นอกปุปธรรมอยู ่คอืยงัก�าเรบิอยู่ 
นิยะโต ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่นั้น ผู้ปฏิบัติอย่าได้ไว้ใจ อย่าได้ 
หลงด่วนไปแบกรับภารกิจอย่างอื่น อย่าหาเหาใส่หัว  เพราะหา 
ไม่แล้วในที่สุดแม้เส้นทางจิตที่เคยเดิน อารมณ์กรรมฐานที่เคยมีก็ 
จะกลับมาไม่ถูก

๓. ฝงูพ่อแม่โคดดูกนินมลกูตวัเอง หมายถงึ ผูท้ีป่ฏบิตัเิก่า 
ก่อนแต่ท�าไม่จริง ภายหลังต้องมารับการเรียนรู้จากศิษย์ตัวเอง... 
อาศัยทุกข์เป็นเชื้อในการศึกษา

๔. คนเอาโคตัวเล็กๆ มาเทียมแอกไถ (ใช้งานก่อนเวลา 
อันสมควร) แต่เมื่อท�าไม่ได้ก็เฆี่ยนตี หมายถึงผู้ฝึกกรรมฐานใหม่ 
ปัญญายังไม่เข้มแข็ง แต่ก็อยากเทศน์อยากสอน เมื่อสอนด้วย 
การรู้แจ้งไม่ได้ก็สอนด้วยการรู้จ�า หรือผู้ที่สติยังน้อยดูจิตยังไม่เป็น 
ก็ไปกดข่มความคิดให้มันหยุด ท�าให้เกิดการปวดหัว มึนศีรษะ 
ความจริงต้องท�าสติให้เป็นมหาสติเสียก่อนจึงค่อยดูอารมณ์ได้ 
หรืออีกนัยคือครูบาอาจารย์ใช้งานศิษย์ก่อนกาลอันสมควร

๕. ม้าตวัเดยีว ๑ หวั ๒ ปาก กนิเท่าไรไม่รูจ้กัพอ หมายถงึ 
จิตดวงเดียวรับอารมณ์ได้หลากหลาย ทั้งดีชั่ว สุขทุกข์ บาปบุญ 
พอใจไม่พอใจ ชอบชงั สารพดัทีจ่ติจะเสพอารมณ์ ปฏบิตัไิด้อารมณ์ 
แล้วจิตจะคิดดี ธรรมะก็จะเอา กิเลสก็ไม่ทิ้ง เกิดโครงการอย่างนั้น 
อย่างนี้ปรุงแต่งขึ้นในจิตมากมาย สุดท้ายโลกุตตระก็ไม่มีโลกีย์ 
ก็จะไม่ได้
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๖. มนษุย์เอาถาดทองค�าไปให้สนุขัถ่ายมลูใส่ หมายถงึ จติ 
ของคนเราเดิมแท้ปลอดโปร่ง ประภัสสร ผ่องใสบริสุทธิ์ดั่งทองค�า 
แต่กลับเอาใส่อารมณ์พอใจ ไม่พอใจ สุขทุกข์ ซึ่งเปรียบเหมือน 
มูลสุนัข

๗. ชายคนหนึง่เอาหนงัมาฟ่ันให้เป็นเชอืก แต่กม็สีนุขัคอย 

กัดกินอยู่ ฟั่นเสร็จก็กินหมดพอดี หมายถึง ผู้เป็นเสขะบุคคลอยู่ 
ระหว่างการฝึกฝนได้สัมผัสสภาวธรรมอะไรบ้างแล้ว เกิดส�าคัญ 
มั่นหมายว่าตนรู้ธรรม เช่น เกิดนิมิต ปีติ สุข แล้วเกิดเที่ยวบอก 
สอนผูอ้ืน่ หรอืส�าคญัมัน่หมายในอาการนัน้ หยดุปรารภความเพยีร 
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ก็จะเข้าแทรก ติดอารมณ์ความคิด ธุระหน้าที่ 
การงานเอาไปกินหมด คือหยุดปฏิบัติเมื่อใด อารมณ์กรรมฐาน 
กห็มดเมือ่นั้น เพราะความไม่แยบคาย “ได้อารมณ์แต่รกัษาอารมณ์ 
ไม่เป็น” ไม่ส�ารวมอินทรีย์ ไม่รู้ประมาณในการกิน ไม่พอกพูนสติ 
ไม่ตัดความคิดในขั้นละเอียด ปฏิบัติถูก ปฏิบัติได้ แต่ติดอารมณ์ 
วิปัสสนูปกิเลสนั่นเอง

๘. เหน็โอ่งน�า้ ๒ ใบเลก็ใหญ่วางอยูด้่วยกนั มผีูค้นต่างยือ้ 

แย่งกันตักน�้าใส่เฉพาะโอ่งใบใหญ ่หมายถึง คนเรามีกายกับจิต 
จติเป็นสภาวธรรมภายในทีเ่ลก็ มองไม่เหน็ด้วยตาเนือ้ คนส่วนใหญ่ 
เข้าใจว่าสขุทกุข์เกดิอยูท่ีก่าย หากได้บ�ารงุบ�าเรอกายแล้วใจกเ็ป็นสขุ 
ไปเอง ดังนั้นคนทั้งหลายจึงต่างก็แสวงหาวัตถุปัจจัยป้อนให้เกิด 
สุขเวทนาทางกาย ซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เห็นได้ง่าย ส่วนเรื่อง 
จิตนั้น เขาไม่ได้สนใจที่จะต่อเติมคุณธรรมที่เป็นศีล สติ สมาธิ 
ปัญญา แต่อย่างใดเลย อีกนัยหนึ่งหมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรมมักจะ 
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สนใจเฉพาะทุกขเวทนาที่แรงกล้าชัดเจนเท่านั้น แต่เวทนาที่ซ่อนเร้น 
อันเกิดจากจิต ความคิด อารมณ์ กลับไม่ค่อยใส่ใจที่จะดูหรือ 
ก�าหนดรู้

๙. สระน�า้ใหญ่ น�า้ขุน่อยูใ่นน�า้ใสอยูน่อก แต่สตัว์น้อยใหญ่ 

ก็แย่งกันกินน�้าขุ่นที่อยู่ภายใน หมายถึง กายสงบแต่ใจไม่สงบ 
ภายนอกดูสดใส แต่ภายในดูขุ่นมัว สระน�้าหมายถึงจิต น�้าขุ่นมัว 
หมายถึงความคิดปรุงแต่ง น�้าภายนอกที่ดูสดใสหมายถึงใจเดิมแท้ 
คนที่แย่งตักน�้าขุ่นหมายถึงผู้ไม่รู้ อวิชชาปิดบัง ไม่รู้อะไรจริงอะไร 
เท็จ หลงเสพความคิดปรุงแต่ง เพราะเข้าใจว่าเป็นปัญญา

๑๐. ข้าวหม้อเดียวสุกดิบไม่พร้อม หรือไม่ทั่วถึง หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติที่เดียวกัน มีครูอาจารย์องค์เดียวกันแต่ 
เข้าถึงธรรมได้ไม่เหมือนกัน รู้ธรรมได้ในลักษณะที่แตกต่างกันไป 
รู ้น้อย รู ้มาก บางคนไปปฏิบัติแล้วถึงกับไม่รู ้ไม่ได้อะไรเลยก็มี 
ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าอะไรคือสติ อะไรคือความคิด อะไรคือปกติ 
อะไรคือความปรุงแต่ง ทุกข์กายทุกข์ใจต่างกันอย่างไร แยกกัน 
อย่างไรไม่แจ้งชดัเลย หลงัปฏบิตักิลบัมาแล้วกไ็ม่มอีะไรเปลีย่นแปลง 
ในทางที่ดีขึ้นเลย ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาตั้งใจปฏิบัติ อินทรีย์เขา 
แก่กล้า มีปัญญาเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาได้ เข้าใจชีวิตในมุมมอง 
ของปัญญาแบบญาณทัศน์ ท�าให้ชีวิตและการมองโลกเปลี่ยนไป 
เพราะวิถีชีวิตจะอิงอยู่กับสัจจะที่เห็นประจักษ์แจ้งนั่นเอง

๑๑. เอาแก่นจนัท์แดงราคาแพงไปแลกนมเปรีย้วหม้อเดยีว 

หมายถึง การสอนธรรมที่เห็นแก่อติเรกลาภ จิตประกอบด้วยโลภะ 
มุ่งไปที่อามิสสินจ้างรางวัลเป็นที่ตั้ง
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พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักของการแสดงธรรม คุณสมบัติ 
ของธรรมกถึกไว้ดังนี้

๑. กล่าวแสดงธรรมไปโดยล�าดับ ไม่ตัดลัดใจความ
๒. อธิบายเนื้อความแสดงเหตุผล อุปมาอุปไมยได้ถูกต้อง
๓. แสดงธรรมด้วยเมตตาจิต
๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ
๕. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น ไม่ยกตนข่มท่าน
๑๒. เหน็น�า้เต้าแห้งว่างเปล่าจมน�า้ หมายถงึ จติทีว่่างเปล่า 

จะเบาจากอุปาทานขันธ์ สามารถจมลงหรือดื่มด�่าอารมณ์วิปัสสนา 
ได้ง่าย และสามารถลงลึกได้โดยล�าดับ เช่น โอภาส ญาณ ปีติ 
ปัสสัทธิ สุข อธิโมกข์ ปัคคาหะ อุปัฏฐาน อุเบกขา นิกันติ

๑๓. หนิหนกัแท่งทบึกลบัลอยน�า้ได้ หมายถงึ จติทีห่นาแน่น 
ไปด้วยทิฏฐิมานะ อวดดื้อถือดี ประเภทกบในกะลา น�้าชาล้นถ้วย 
จะไม่สามารถได้ลิ้มลองรสแห่งวิมุตติธรรมได้เลย ยิ่งจิตหนาแน่น 
ไปด้วยความคิดอารมณ์เท่าใด ก็ยิ่งจะห่างไกลจากสัจธรรมเท่านั้น 
หินหนักกลับลอยอยู่เหนือกระแสน�้า ใจหนักจะถูกคลื่นอริยมรรค 
ซดัเข้าสูฝ่ั่งโลกยีธรรมเสมอ จติทีเ่ข้าสูอ่ารมณ์กรรมฐานได้ ต้องเป็น 
จิตที่เบา ว่าง ปกติ มีเฉพาะก็แต่ตัวรู้ล้วนๆ เท่านั้น

๑๔. กบเขยีดไล่กนิงทูนัเมือ่ใดกก็ลนืกนิเมือ่นัน้ หมายความ 
ว่า นี่เป็นความตาลปัตรของใจคน เพราะเดิมแท้แต่ก่อน เราทุกคน 
ผู้คอยเฝ้าระวังรักษาจิต คอยปัดกวาดท�าความสะอาดให้กับจิต 
ไล่ขย�้ากิเลสที่เข้ามาปรากฏกายในจิต เช่น ความโกรธ ความโลภ 
ความหลง หรืออารมณ์อกุศลใฝ่ต�่าทั้งหลาย ไม่ให้เข้ามาอาศัยพื้นที่ 
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ในจิตเป็นฐานสร้างปัญหาให้กับชีวิตเรา แต่พอนานวันไปจิตใจเรา 
อ่อนแอ มีโรคทางอารมณ์แทรกซ้อน เพราะถูกกิเลส ความคิด 
อารมณ์ไล่จับกิน หรืออย่างน้อยๆ สติก็ถูกความคิดต้อนออกนอก 
พื้นที่ สติท�างานไม่ได้ บางคนถึงกับเป็นอัมพาตหรือเป็นหมันทาง 
สตไิปเลยกม็ ีความกลบัตาลปัตรเหน็ผดิเป็นถกูนีส้�าคญันกั แม้ผูอ้ยู่ 
ในขัน้ตอนของการฝึกจติกอ็าจพลาดท่าเสยีท ีอยูก่บัปัจจบุนัธรรมดีๆ  
หากไม่แยบคายก็เป็นวิปลาส วิปัสสนู จินตญานไปก็ได้

ปัญหานี้ในแง่ของศีลธรรมอีกมุมมองหนึ่งก็คือ ปัจจุบัน 
สมณพราหมณ์ พระสงฆ์องคเจ้า พระสุปฏิปันโนทั้งหลาย ผู้ที่ท�า 
หน้าที่เป็นดวงตาให้กับสังคม  เป็นปราชญ์คอยประคองความ 
สมานฉันท์ให้กับชุมชน ด้วยการรักษาและน�าพาสังคม ให้มีวิถีชีวิต 
อยู่กับพระธรรมค�าสอนทางพระศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม สงบ สันโดษ เรียบง่าย แต่ในมุมมองของ 
นักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันกลับเห็นว่า เป็นความ 
ล้าหลงั เก่าแก่ คร�า่คร ึเป็นอปุสรรคกดีขวางการพฒันาแบบสมยัใหม่

การแสวงหาค�าตอบของชีวิตแบบชาวบ้านหรือทางศาสนาจะ 
เน้นไปที่ความสุข หมายถึงความเข้าใจในตัวของชีวิตเอง เป็นเรื่อง 
เฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของสังคมที่ยัดเยียดให้ เป็น 
การมองปัญหาแบบพุทธ

ผู้ที่ก�าลังได้รับการพัฒนาในระบบศาสนา บ้างเป็นผู้ที่ยังมี 
อนิทรย์ีอ่อนแอ ไม่เข้มแขง็ต่อผสัสะ ยงัไม่สามารถลดละหรอืเอาชนะ 
ทุกข์ได้ ก็ต้องมีอันพลัดหลงเข้าไปอยู่ในคลื่นกระแสวังวนที่เน้น 
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วิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมได้
วัตถุนิยมพยายามที่จะรื้อระเบียบเดิมแล้วสร้างระบบใหม่ 

ให้แทน คือสร้างทัศนะการมองชีวิตเสียใหม่ว่า การมีวัตถุปัจจัย 
สนองความอยากได้ตามทีต้่องการ นัน่คอืการกนิดอียูด่ ีอนัจะส่งผล 
ให้ชีวิตนี้มีความสุข ซึ่งยังนับว่าเป็นการมองที่คลาดเคลื่อนจาก 
ความเป็นจริงอยู่มาก เป็นการมองแบบผิวเผิน เพียงแค่เปลือก 
ภายนอกเท่านั้น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลก ปุถุชนที่ยังไม่ได้รับ 
การพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ ย่อมต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
ตัณหา ซึ่งพุทธมองปัญหาตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงอาการ 
ของจิตเท่านั้น  เป็นเพียงความรู ้สึกที่ เกิดขึ้นตั้งอยู ่แล้วดับไป 
โดยเฉพาะเมือ่ใดทีบ่คุคลมสีมาธิจติดีๆ  จติจะตัง้มัน่ว่างเว้นจากการ 
ถูกย้อมของมิจฉาทิฏฐิให้เวทนากลายเป็นตัณหา อุปาทาน เกิด 
ความทะยานอยากยิ่งๆ ขึ้นไปนั้นหามีไม่

การรู้เห็น ณ จุดนี้นี่เอง ที่เป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นเป้าหมาย 
ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสการเห็นการ 
เกิดดับทางความคิด หรือการเห็นสุญญตาทางอารมณ์แบบแจ่มแจ้ง 
จะท�าให้มนุษย์รู้จักค�าว่าเกิดปัญญาแบบญาณทัศนะ หรือวิปัสสนา
ญาณปรากฏ เกิดความรู ้เห็นเป็นสัมมาทิฏฐิ คือถ้าเห็นถูกต้อง 
ความคิดก็จะถูก การกระท�าถูกก็จะเกิดเป็นลูกโซ่ตามๆ กันมา 
จนกระทั่งส่งผลให้ พลังของสัมมาสติ สัมมาสมาธิเต็มรอบ แล้ว 
ส่งผลท�าให้จิตพลิกกลายเป็นมรรคผลขึ้นมาทันที

สามารถดบัหรอืละสงัโยชน์ ๑๐ ได้ตามล�าดบัภมูแิห่งอรยิผล 
และที่แท้จริงแล้วนี่ก็คือมรรคแปด เส้นทางชีวิตที่พระพุทธองค์ได้ 
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ทรงแสดงไว้แล้วนั่นเอง และเพราะการที่พวกเราเรียนมรรคแปดกัน 
แต่เปลือกนอก เรียนรู้แบบประยุกต์ผิวเผิน พุทธธรรมจึงปรากฏ 
ออกมาได้เพียงแค่ในรูปแบบของปรัชญาชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่พุทธแท้ 
แต่เป็นพุทธปลอมปนย้อมสีต่างหาก

ดงันัน้ การแก้ปัญหาแบบพทุธจงึเน้นเรือ่งสมัมาทฏิฐ ิให้รูเ้หน็ 
สัมผัสปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์ ว่าเริ่มต้นที่ใด เกิดขึ้นและปรากฏ 
อยูไ่ด้ด้วยเหตปัุจจยัอนัใดกแ็ก้ไขตรงนัน้ เช่น ปัญหาทกุอย่างเกดิขึน้ 
เพราะทุกคนมีอวิชชาความไม่รู ้แจ้งในจิต ความส�าคัญมั่นหมาย 
ตัวตนผิดๆ ก็ตามมา สิ่งที่สมควรท�าก่อนอื่นก็คือ การพัฒนาสติ 
ปัญญาให้กลายเป็นวิชชาเกิดสัมมาทิฏฐิเสีย เมื่ออริยมรรคเจริญ 
นิโรธก็ปรากฏ เป็นความสว่างที่ท�าลายความมืดมิดด้วยอวิชชา 
ทั้งหลาย ความส�าคัญมั่นหมายผิดๆ ที่กลายมาเป็นปัญหาก็ปรากฏ 
แจ้งแล้วว่า มันโล่ง มันว่าง มันไม่ได้มีอะไรเหมือนอย่างที่เรามอง 
ในความมืด ทุกสิ่งปรากฏในจิตว่า ที่ผ่านมาเป็นเพียงมายา แท้จริง 
คืออนัตตา

ความเข้าใจแบบรู ้ตื่นเบิกบาน เป็นการมองจากภายในสู ่ 
ภายนอก มองจากโลกของจติสูโ่ลกของวตัถ ุคอื รปู รส กลิน่ เสยีง 
สัมผัส อารมณ์ การเข้าถึงความจริงของธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ 
เป็นสงัขารว่าเป็นไปตามกฎของไตรลกัษณ์ จะส่งผลต่อการคดิตลอด 
จนถงึทศันะมมุมองต่างๆ จะองิอยูก่บัหลกัความจรงิแบบปรมตัถ์ หรอื 
เป็นหนึง่เดยีวกบัสจัธรรมเลยกไ็ด้ อนันีข้ึน้อยูก่บัการเจรญิอรยิมรรค 
ว่ามีพลังมากน้อยแค่ไหน แล้วก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมทางกายและ 
สังคมส่วนรวมต่อไป
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๑๕. หงส์ทองไปรุมล้อมอีกา หมายความว่า สมณะ ชี
พราหมณ์ นกัปราชญ์ บณัฑติทัง้หลายหนัไปให้ความสนใจโลกธรรม 
มากกว่าโลกุตตรธรรม ต่างพากันแสวงหาอ�านาจลาภยศ ชื่อเสียง 
เกยีรตภิมู ิศกัดิศ์ร ีดกีรภีายนอก สมมตุธิรรมทัง้หลาย ละเว้นการ 
ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ตามค�าสั่งสอนของพระศาสดา แต่ 
หันกลับมาขวนขวายเสนอสนองสัทธรรมปฏิรูปให้กับโลกียชน 
โดยหวงัผลเพยีงเพือ่โลกยีธรรมเท่านัน้ หงส์คอืสมณะหรอืนกัปราชญ์ 
อีกาหมายถึงผู้มีอ�านาจในสังคม ผู้เป็นปราชญ์จะรุมล้อมยกย่อง 
พาลชน

อีกนัยหนึ่ง อีกาหมายถึงกิเลสตัณหา หงส์หมายถึงคุณธรรม 
ที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหลาย เช่น ความอดทน ขยัน พยายาม เมตตา 
อุเบกขา ศีล ปัญญา เป็นต้น แต่ต่างก็เป็นเครื่องมือรับใช้กิเลส 
ตัณหาเท่านั้น

๑๖. เหน็แพะแกะจบัเสอืกนิเป็นอาหาร หมายถงึ คนดือ้ทีม่ี 
ความเชือ่มัน่ในตวัเองสงูอย่างผดิๆ หรอืถกู แต่ประกอบไปด้วยทฏิฐิ 
มานะ ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีความเชื่อมั่นในพระศาสนา 
ไม่เชือ่มัน่ในพระรตันตรยั ไม่เชือ่ในปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ไม่เชือ่ถอื 
ศรัทธาในพระสงฆ์องคเจ้าผู ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชื่อมั่นในแต่ 
สังขารความคิดและการกระท�าของตัวเอง เป็นอัตตาธิปไตยไม่ใช่ 
ธรรมาธิปไตย คือถือตนไม่ได้ถือธรรม ชอบอวดภูมิรู้ เข้าท�านอง 
“หวัด�าไปก่อน หวัด่อนตามหลงั” หรอื “คนชัว่ครองเมอืง ปราชญ์

ลือเลื่องกลับไร้บัลลังก์”
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ในอนาคตสัทธรรมปฏิรูป ธรรมบันเทิงจะเฟื่องฟูได้รับความ 
สนใจ เรือ่งวปัิสสนา เรือ่งไตรลกัษณ์ เรือ่งนพิพาน เรือ่งอรยิมรรค 
เรือ่งอรยิธรรม อรยิบคุคล จะกลายเป็นเรือ่งเหลวไหลไร้สาระ คนชอบ 
ท�าบุญท�าทาน แต่ไม่ชอบท�ากรรมฐานฝึกใจเจริญภาวนา สัจธรรม 
ที่มีอยู่เดิมแล้วในจิต จะถูกกิเลสตัณหาราคะเบียดบังให้ออกนอก 
พื้นที่ สติปัญญาที่เคยท�าหน้าที่เป็นเสือไล่กินเแพะแกะคือความคิด 
ปรุงแต่ง จะถูกกลบเกลื่อนลบเลือนและถูกกลืนหายไปในที่สุด

วัวจับเสือกินเป็นอาหาร...หมายถึง กิเลสกินธรรมะ ตัณหา 
อุปาทานกินปัญญา หรืออวิชชากินวิชชา ความปรุงแต่งครอบง�าสติ 
ความคิดครอบง�าความรู้สึกตัว...ทั้งที่ความเป็นจริง เสือต้องกินวัว 
แพะแกะ แมวต้องกนิหน ูคอืสตเิป็นธรรมชาตทิีต้่องท�าลายความคดิ 
ให้ดับไป แต่ในอนาคตนั้น คนทั้งหลาย จะหลงให้ความส�าคัญกับ 
ความคิด มากจนไม่รู้เรื่องของสติหรือเรื่องของจิตเดิมแท้ สติจะ 
ถูกสังขารเบียดบังให้ออกนอกพื้นที่จิต แล้วโลกของจิตก็จะมีแต่ 
ความคิดและอารมณ์

กระแสความคิด  จิตหนึ่งๆ 
ที่อยูในรูปของปฏิจจสมุปบาท

ปฏจิจสมปุบาท เป็นค�าสอนทีย่ากยิง่ต่อการเข้าใจ จนกระทัง่ 
มีผู้อธิบายที่หลากหลายนัย ทั้งในรูปแบบวัฏฏคามีและวิวัฏฏคามี 
อธบิายทัง้ความเข้าใจดัง้เดมินยัแบบพราหมณ์ เป็นลกัษณะวฏัฏคามี 
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ข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งเป็นแนวค�าสอนที่เรารับได้ง่าย เพราะตรงกับ 
ทิฏฐิความเชื่อดั้งเดิมของเราอยู่แล้ว แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ตรงกับ 
ความมุง่หมายในพระบาล ีทีเ่น้นการปฏบิตัติาม พสิจูน์ได้ในปัจจบุนั 
ชาตนิี ้ทกุข์เกดิขึน้ทีไ่หนกด็บัทีน่ัน่ ความทกุข์เกดิขึน้ในปัจจบุนัขณะ 
จิตหนึ่ง ถ้าจะดับก็ต้องตรงนั้นทันทีด้วยเช่นกัน

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา  เป็นเรื่องราวของชีวิตที่ใช ้
หลักอริยสัจจ์เข้ามาเป็นเครื่องด�าเนินของจิตเท่านั้น ค�าสอนทั้ง 
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ จะสงเคราะห์ลงในอริยสัจจ์สี่ได้หมด 
แม้กระทั่งเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นค�าสอนที่ลึกซึ้ง  เป็น
อภิธรรมอย่างแท้จริง ก็มุ่งอธิบายความทุกข์ อาการเกิดของทุกข์ 
อย่างละเอียด ในวงจรแห่งกระแสความคิดของจิตหนึ่ง

การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของความคิด ที่เป็นผลมาจากความ 
ไม่รู้แจ้งในจิต เป็นวงจรที่เป็นปัจจัยกระทบต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ 
จนกระทั่งถึงอาการที่เป็นทุกข์อย่างชัดเจนคือ ชาติ ชรา มรณะ 
โสกปรเิทวทกุขโทมนสัฯ แล้วกว็กวนกลบัมาเกดิแล้วเกดิอกี จนกว่า 
จะเกิดวิปัสสนาญาณเข้าไปตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทนี้ได้อย่างถาวร 
ไม่มีสะพานให้ความคิดความอยากเดินกัน ทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้

ความไม่รู ้ตัว ความขาดสติ หรือความไม่รู ้แจ้งแล้วท�าให้ 
ไม่รูต้วั ความขาดสตจิะเข้าไปเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัในทกุขัน้ตอน 
ทั้ง ๑๑ ประการของปฏิจจสมุปบาทนั้นด้วย ซึ่งหากมีสติระลึกรู้ตัว 
ตอนไหน กต็ดัได้ในช่วงนัน้ทนัท ีแต่หากจะตดัให้ขาดแบบถอนราก 
ถอนโคน ก็ต้องท�าลายอวิชชาให้สิ้นไป โดยท�าวิชชา ๓ ให้ปรากฏ
ได้แก่



167

ส	.	ม	ห	า	ปั	ญ	โ	ญ	ภิ	ก	ขุ

๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณที่ท�าให้เกิดการรู้แจ้งใน 
  อดีตของจิต

๒. จุตูปปาตญาณ ญาณที่ท�าให้การเกิดความรู้แจ้ง เห็นการ 
  เกิดดับในขันธ์ ๕  

๓. อาสวกัขยญาณ ความรูแ้จ้ง เหน็ความสิน้ไปแห่งอาสวะ 

เพือ่ความเข้าใจง่ายขึน้ ควรได้ศกึษาจากวงจรปฏจิจสมปุบาท 
ที่เป็นปัจจัยการเกิดเนื่องกันไปได้ ดังต่อไปนี้

เพราะมีอวิชชา (คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจจ์) จึงเป็นปัจจัย 
ให้เกิดสังขาร

เพราะมีสังขาร (คือความคิดว่ามีกาย) จึงเป็นปัจจัยให้เกิด 
วิญญาณ

เพราะมีวิญญาณ (คือความรู้ว่ามีใจ) จึงเป็นปัจจัยให้เกิด 
นามรูป 

เพราะมนีามรปู (คอืความคดิ) จงึเป็นปัจจยัให้เกดิสฬายตนะ
เพราะมีสฬายตนะ (คือที่เชื่อมต่ออารมณ์ได้แก่ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ) จึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ กับอายตนะภายนอกคือ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์

เพราะมีผัสสะ (คือการกระทบสัมผัส) จึงเป็นปัจจัยให้เกิด 
เวทนา

เพราะมเีวทนา (คอืความพอใจไม่พอใจ) จงึเป็นปัจจยัให้เกดิ 
ตัณหา

เพราะมีตัณหา (คือความอยากได้ อยากมี อยากเป็น) จึง 
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เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน
เพราะมีอุปาทาน (คือความยึดมั่นถือมั่น) จึงเป็นเหตุปัจจัย 

ให้เกิดภพในจิต
เพราะมีภพ (คือความเข้าไปฝังตัวอยู่ในความคิด) จึงเป็น 

ปัจจัยให้เกิดชาติ 
เพราะมีชาติ (ชาติหมายถึงการเกิดขึ้นของทุกข์) จึงเป็นเหตุ 

ปัจจยัให้เกดิชรา มรณะ โสกะ ปะรเิทวะ ทกุขะ โทมนสั อปุายาสฯ
ชราที่ปรากฏในจิตคือความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มแก่ตัว นาน 

ไปก็จืดจางเป็นอาการของชรา และดับไปหายไปเป็นอาการมรณะ 
ของความคิด เป็นการตายที่จักเกิดได้อีกเพราะยังไม่สิ้นกิเลส และ 
เมื่อความทุกข์ความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการตอบสนองให้ 
เป็นไปสมใจอยากตามที่อวิชชาเรียกร้อง ก็จะเกิดโศกเศร้าเสียใจ 
พิไรร�าพัน แสดงลักษณะอาการท่าทางต่างๆ ออกมา ตามแรงส่ง 
จากอวิชชาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเกิดการผัสสะขณะที่ยังไม่เกิดการรู ้แจ้ง อวิชชาจะท�า 
หน้าที่เป็นมอเตอร์ไดนาโม ผลักดันให้เกิดกระแสของปฏิจจสมุป- 
บาทหมุนวนแล้ววนอีกอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะหาคัตเอาท์ในจิตเจอ 
แล้วยกคตัเอาท์ออกเสยี กระแสทกุข์กจ็ะถกูตดั แต่หากจะให้ได้ผล 
เดด็ขาด กต้็องเจรญิอรยิมรรคให้วชิชาแก่กล้าเจรญิบรบิรูณ์เตม็รอบ 
อวิชชาในจิตก็จะหายไป ปฏิจจสมุปบาทแบบสมุทยวารก็จะหายไป 
ด้วย เหลือความซาบซึ้งตราตรึงอยู่ในจิตให้ก็แต่ ปฏิจจสมุปบาท 
แบบนิโรธวาร คือเกิดในแบบที่ไม่เป็นทุกข์ เพราะรู้แจ้งในนามรูป 
อย่างเด็ดขาดแล้ว อวิชชาหรือวิญญาณแบบอุปาทานไม่มีในปฏิจจ- 
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สมุปบาทตัวอื่นๆ อีกแล้ว
จะเห็นได้ว่า  เรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องล�าดับของ 

การเกิดทุกข์ในอริยสัจจ์สี่อย่างละเอียด โดยมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ 
เราเผลอ ขณะที่สติยังไม่สมบูรณ์ ไม่รู้เท่าทันความคิด ตัดกระแส 
ความคิดหรือปฏิจจสมุปบาทยังไม่เป็น เราไม่เคยศึกษาต้นสาย 
ปลายเงื่อนของความคิดเลย

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก จึงใคร่ขอทบทวนท�าความเข้าใจ 
อีกครั้ง เพราะอวิชชาคือไม่มีปัญญารู้แจ้ง จึงหลงส�าคัญมั่นหมาย 
ในกายหรือสังขารนี้ หลงเข้าใจว่ามีตัวตน จึงหลงอาการรับรู้ทาง 
จิตใจที่เรียกว่าวิญญาณ ว่ามีจริงเป็นจริง จึงส่งผลท�าให้ต้องคิด 
เป็นนามรูป และความคิดก็ท�าให้เกิดความรู้สึกว่า มี ตา หู จมูก 
ลิน้ กาย ใจ ส่งให้เกดิการกระทบผสัสะ รปู รส กลิน่ เสยีง ผวิหนงั 
อารมณ์ แล้วก็เกิดเวทนา พอใจ ไม่พอใจ ส่งผลให้เกิดความคิด 
อยากได้ อยากเป็น อยากมี และเกิดการยึดถือเอาตามความอยาก 
นัน้ ไม่รูจ้กัปล่อยวาง จนในทีส่ดุกก็ลายมาเป็นนสิยั อนสุยั อาสวะ 
เป็นลักษณะการสร้างภพ สร้างชาติอยู่ในจิต และภพภูมิที่กิเลส 
เข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่ในจิตนี้เอง ที่ท�าให้เราเกิดเป็นทุกข์ เป็น 
ความหนกัอกหนกัใจ ความอดึอดัใจ ความกระวนกระวายใจ ความ 
คับแค้นใจทั้งหลาย 

ชาติแปลว่าเกิด ในที่นี้หมายเอาการเกิดทุกข์ทางจิต เมื่อ 
เกดิแล้วมนักจ็ะเจรญิตามเหตปัุจจยั แล้วจะค่อยๆ เสือ่มเป็นความชรา 
และสลายหายไปเป็นอาการของมรณะในขณะจิตหนึ่ง แต่จิตนี้ก็ 
เหมอืนธรรมชาตทิัว่ไป หากรากเหง้ายงัไม่ถกูท�าลาย กจ็ะสร้างเมลด็ 
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เพื่อรักษาพืชพันธุ์ตัวเองเอาไว้ คือมันจะไม่ยอมตายง่ายๆ
ความประทับใจ ความไม่ประทับใจที่เป็นอุปาทานนั่นแหละ 

จะเป็นเชือ้ตดิอยูใ่นใจ รอการกลบัมาเกดิใหม่อกีครัง้ เมือ่เหตปัุจจยั 
เหมาะสม “วิญญาณ พีชัง ตัณหา สิเนหัง” การรับรู้ที่ประกอบ 
ไปด้วยอุปาทาน  เป็นเมล็ดพืชพันธุ ์แห่งต้นทุกข์ ความอยาก 
ความคิดอาลัยอาวรณ์ คือเยื่อใยยางคอยหล่อเลี้ยง รอเหตุปัจจัย 
มาถึงก็จะเกิดการงอก

ที่ส�าคัญ ต้นตอของปัญหาอยู่ที่การไม่รู้แจ้งในกายและจิต 
หรือในความไม่เห็นแจ้งรู้จริง จึงหลงว่ามีเรา ตัวตนนี้เป็นของเรา 
เรามี เราเป็น ความส�าคัญมั่นหมายในอวิชชาก่อให้เกิดสักกายทิฏฐิ 
เป็นสังโยชน์ที่ฝังตัวอยู่ในจิต เมื่อไม่มีความเห็นแจ้งในอาการของ 
รูปนามปรากฏขึ้นแล้ว สมาธิก็จะไม่ตั้งมั่น การเห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนตัตา ในรปูในนามกจ็ะเป็นไปไม่ได้ และโดยเฉพาะการเกดิญาณ 
ทัศนะท�าลายสังโยชน์ ก็ยิ่งมิใช่ฐานะที่จะเกิดมีได้เลย

การรู้เห็นขันธ์ ๕   
น�าพาสู่ความเป็นพระ

เมื่อการท�าความเพียรรู ้กายในกาย คือมีสติอยู่กับกายได้ 
แล้ว งานต่อไปก็คือการเฝ้าดูความคิด การดูก็จะท�าได้ง่าย เพราะ 
ช่วงนี้ความคิดจะมีน้อย เนื่องจากการที่ได้รับอานิสงส์ของการท�า 
กายคตาสติมาแล้วนั่นเอง ได้ผ่านเข้าสู ่อารมณ์รูปนามมาแล้ว 
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ความคิดความปรุงแต่งเล็กๆ น้อยๆ จะถูกปัญญารู้เห็น เก็บกวาด 
ลงถังขยะไปเกือบหมดแล้ว จึงไม่เป็นกังวลกับความคิดจุกจิกอดีต 
อนาคตเหมือนคนที่ฝึกใหม่

ความจริงเรื่องของความคิดนี้เราก็ดูและได้ศึกษามาบ้างแล้ว 
แต่ความคิดบางอย่างก็ยังมีติดข้องอยู่ในใจ ยังดับไม่ได้ ยังไม่สิ้น 
สงสัย แต่เมื่อการเจริญสติมาถึงขั้นนี้แล้ว จะส่งผลเป็นสัมมาสมาธิ 
มขีดีความสามารถทีจ่ะดจูติ ดคูวามคดิ ดขูนัธ์ ๕ หรอืดธูรรมารมณ์ 
ได้เลย จะเกดิปัญญาขึน้เองว่า ภารกจิอนัดบัต่อไป คอื ต้องท�าอะไร 
อย่างไร ตรงไหน สิ่งที่ปรากฏในจิตว่า ความทุกข์มาจากความคิด 
การเพียรเข้าไปเฝ้าค้นหาสิ่งที่อยู ่เบื้องหลังความคิดจึงเป็นงานที่ 
ท้าทาย หากความคิดเป็นพญามาร และนี่คือศึกใหญ่ ที่จะท�าให้ 
ขึ้นชั้นสู่ความเป็นพระแท้

แต่อย่าลืมว่า หากสมาธิเราถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่ของ 
ความคิดมาก ต้องกลับไปทบทวนอารมณ์รูปนามอีกครั้ง แล้วจึง 
ค่อยๆ กลบัมาศกึษาขนัธ์ ๕ อกีท ีอย่าด่วนอยากรู ้อย่ากลวัเสยีเวลา 
ให้ขยันทวนอารมณ์กลับไปกลับมา ทั้งอนุโลมปฏิโลม ให้เกิด 
ความช�านาญการเข้าฌานออกฌาน ช�านาญในเส้นทางของมรรคจิต 
มันเป็นเหมือนการซักซ้อมตระเตรียมทางหนีทีไล่ในการบุกเข้าโจมตี 
ฐานที่มั่นของคู่อริครั้งใหญ่ เพราะการรู ้ธรรมเห็นธรรมในครั้งนี้ 
จะเป็นการพิสูจน์ตัวเองได้เลยว่า สามารถเป็นพระแท้ได้หรือไม่ 
พระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรม สภาวะจิตที่มีอริยธรรมมารองรับ 
นั่นคือจิตสังฆสภาวะ
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ลักษณะกลุ่มกองของขันธ์ ๕ 

การศึกษาธรรมชาติของจิตก็คือ การศึกษาขันธ์ ๕ นั่นเอง 
เป็นการดูจิตกับอารมณ์ ดูว่าอะไรเกิด อะไรดับ ดูการท�างานของ 
อวิชชา ตัณหา กรรม อุปาทาน หากเข้าใจรู ้แจ้งด้วยปัญญา 
ดับอุปาทานในขันธ์ ๕ ได้ ก็สิ้นทุกข์ได้

๑. รูปขันธ์ กลุ ่มที่เป็นรูปนาม คือรูปของความคิดที่ผุด 
ออกมาในแต่ละขณะจิต แม้รูปความคิดที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจบุนั ใกล้ไกล หยาบละเอยีด เลวหรอืประณตี ภายนอกภายใน 
เกิดดับอย่างไร ศึกษาให้ละเอียด

๒. เวทนาขันธ์ กลุ ่มอาการของเวทนา สุข ทุกข์ พอใจ 
ไม่พอใจ เฉยๆ สุขในอามิส สุขในอารมณ์ปฏิบัติ หรือสุขในฌาน 
เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตาอย่างไรให้เฝ้าดู

๓. สญัญาขนัธ์ กลุม่ความจ�า ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต ปัจจบุนั 
ให้สงัเกตดวู่า มนัผดุเกดิและสลายหายไปจากจติได้อย่างไร สญัญา 
ที่ท�าให้เกิดทุกข์นั้นมีลักษณะการท�างานอย่างไร

๔. สังขารขันธ์ กลุ่มอาการของความคิดปรุงแต่ง ให้มีสติ 
รู้เท่าทันเวลาที่ตัณหาจะเข้าปรุงแต่งจิต หากรู้ไม่ทันให้สลัดตัดทิ้ง 
ทุกครั้งที่รู้ อย่าให้การปรุงแต่งสร้างสังขารลุกลามใหญ่โต

๕. วิญญาณขันธ์ กลุ่มอาการของวิญญาณ คือความรับรู้ 
เมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะทั้งหก การรับรู้ที่บริสุทธิ์กับการรับรู้ที่มี 
อวชิชาหรอือปุาทานนัน้ต่างกนัอย่างไร สขุทกุข์มนัอยูต่รงไหน มจีรงิ 
หรือไม่ เป็นอัตตาหรืออนัตตาอย่างไร ให้รู้ให้เห็น
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ดทูีต่วัของขนัธ์ ๕ ว่าเป็นสภาพคงทีห่รอืเปลีย่นแปลง ธรรมชาติ 
นั้นเป็นทุกข์หรือสุข มีตัวตนหรือไม่ ควรหรือที่จะยึดว่าขันธ์ ๕ 
เป็นเรา เราเป็นขันธ์ ๕ 

ส�าหรบัการศกึษาขนัธ์ ๕ ในภาคภาวนา คอืการเฝ้าดธูรรมชาติ 
ของจิตหรือของขันธ์โดยรวมทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการ 

ขบคิดวิจารณ์อะไร ดูรู้เห็นเฉยๆ ศึกษาที่อาการดูของตัวเองด้วย 

ว่าดดู้วยความอยาก ด้วยกริยิาจติทีเ่พ่งจ้องหรอืไม่ เพราะนัน่เท่ากบั 
ว่าเป็นความโลภ เป็นตัณหา เป็นการกระท�าที่ไม่ตรง ในขณะที่ 
ดูจิตอยู่นั้น อิริยาบถทางกายหรือกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันจะเป็น 
อยูอ่ย่างไรกไ็ด้ จะนิง่หรอืเคลือ่นไหว ไม่มผีลต่อการเจรญิอรยิมรรค 
ตรงนั้น

พยายามประคองจิตไม่ให้หลุดไปกับความคิด ไม่ให้ติดอยู่ 
ในความสงบ ตัวรู้ต้องให้มีอิสระมากๆ ดูด้วยสมาธิจิต แล้วจะเห็น 
อาการของขันธ์ ๕ ว่าเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ได้อย่างไร

ปฏิจจสมุปบาทย่อ  ๔  อาการ

เมื่อยังไม่ช�านาญ อาจดูทีละขันธ์ทีละกลุ่ม แต่เนื่องเพราะ 
ปัญญาในรปูนามช่วยกรองความคดิได้บ้างแล้ว จงึสามารถดขูนัธ์ ๕ 
ทีเดียวพร้อมกันได้เลย อะไรเกิดอะไรดับก็ดูอันนั้น ในขณะที่การ 
ก�าหนดรู้อารมณ์นี้ก�าลังด�าเนินไป จะท�าให้เรารู้จักการเกิดขึ้นและ 
การสืบต่อของความคิดที่เป็นปฏิจจสมุปบาทย่อ ๔ อาการ ดังนี้คือ
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๑. อวิชชา คือการขาดสติ การไม่รู้สึกตัว การลืมก�าหนดรู้ 
  การไม่รู้แจ้ง

๒. ตัณหา คือความคิดความอยาก อยากในกาม อยากได้ 
  อยากมี อยากเป็น อยากเปลี่ยนแปลง

๓. อุปาทาน คือการหลุดเข้าไปอยู่ในความคิด
๔. กรรม คอืการกระท�าทีเ่ป็นผลสบืเนือ่งมาจากพลงัผลกัดนั 

  ของความคิดนั้น

เห็นการเกิดดับ
ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ

การก�าหนดรู ้อยู ่เป็นอาการของผู ้ก�าลังเดินทาง แต่จะถึง 
เป้าหมายเมื่อใดตนเองนั่นแหละจะเป็นคนรู้ ความเจ็บไข้หายเมื่อใด 
จะรู้ได้ด้วยตนเอง มันบอกไม่ได้ว่าผลการปฏิบัติจะปรากฏออกมา 
ให้ประจักษ์แจ้งวันไหน เวลาใด แต่จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้สติสมาธิ 
จะชดัเจนมาก จนความคดิหายไปไหนไม่รู ้มนัจะโล่งโปร่งว่างของมนั 
อยู่อย่างนั้น เป็นความสุขจนน่าหลง

เมื่อตามรู้ตามดูจิตอยู่อย่างนั้น วันดีคืนดี ความพร้อมแห่ง 
การรู้ธรรมมาถึง ก็จะเกิดปัญญาประจักษ์แจ้งการเกิดดับในขันธ์ ๕ 
ได้ มันเป็นเองโดยไม่อาจคาดคิดอะไรได้เลย เป็นการเกิดขึ้นของ 
ปัญญาแบบสิน้สงสยั พร้อมกบัการดบัไปของความไม่รูแ้จ้ง อปุาทาน 
ในขันธ์ ๕ จะถูกท�าลายด้วยญาณทัศนะนั้น หลังจากนั้น (หาก 
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ไม่ถึงที่สุดของทุกข์) จะเกิดปัญญาคล้ายกับว่า สติเราสามารถเข้า 
ไปเฝ้าหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตได้เลย อยู่ด้วยกันเหมือน 
น�า้กบัน�า้มนั อยูด้่วยกนัแต่จะไม่ปะปนกนั แยกกนัเองโดยธรรมชาติ

เมื่อได้สัมผัสอาการเปลี่ยนแปลงในจิต จะมีความรู้สึกว่า 

สตสิามารถเข้าไปอยูใ่นพืน้ทีจ่ติได้อย่างประหลาด ไม่มกีเิลสตวัไหน 

มาท�าอะไรจติได้เลย กเิลสยงัม ีแต่มนัอยูห่่างใจ มนัไม่เข้ามาใกล้ 

ในขณะที่จิตกลับมีสภาพความประภัสสร ผ่องใส บริสุทธิ์ ตั้งมั่น 

คู่ควรต่อการเป็นฐานของปัญญา เพื่อเกิดการรู้ธรรมขั้นสูงต่อไป 

ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะวปัิสสนาญาณทีเ่พิง่ผ่านไปนัน้ ได้ท�าลายเจ้าของ 

พืน้ทีเ่ดมิไปแล้ว ตรงนีจ้ะเกดิญาณหยัง่รูว่้ากจิทีท่�านีไ้ปถงึไหนแล้ว 

กิเลสในใจหมดไปหรือเหลืออยู่มากน้อยเพียงใด จะรู้ได้เห็นได้

ในกรณขีองบางคนทีไ่ด้สร้างสมบารมมีามากพอ สิง่แวดล้อม 
เหมาะสม อารมณ์อินทรีย์แก่กล้าก็จะเกิด “ยถาภูตญาณทัสสนะ” 
คือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสังขาร ท�าลายความสงสัยที่จิต 
เก็บง�าซ่อนไว้แต่กาลไหนๆ ได้หมด อุปาทานความหลงใหล สงสัย 
ในขนัธ์ ๕ ถกูท�าลาย เป็นพระอรหนัต์ได้เลย แต่ถ้ายงัไม่หมดกเิลส 
ก็ต้องท�าญาณนี้ให้ปรากฏมากกว่า ๑ ครั้งขึ้นไป อันนี้จะขึ้นอยู่กับ 
สมาธจิติทีส่่งต่อเป็นยถาภตูญาณ ถ้ารูแ้จ้งได้ไม่มากกเ็ป็นอรยิบคุคล 
ชั้นใดชั้นหนึ่งในระดับที่รองๆ ลงมา แต่อย่างน้อย คนที่สัมผัส 
กับอารมณ์นี้แล้ว ก็จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ไม่งมงายอีกต่อไป 
เข้าใจพุทธธรรมได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน

อุปมาตัวอย่างที่คนเขาท�ายานอวกาศ หากองค์ประกอบ 
ไม่ผิดพลาด และเชื้อเพลิงมีมากพอ เมื่อจุดระเบิดปล่อยจากฐาน 
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มันจะสามารถทะยานออกนอกโลก พ้นไปจากแรงดึงดูดหรือแรง 
โน้มถ่วงของโลกได้ แต่ในกรณีของบั้งไฟ จุดอย่างไรมันก็ตกลง 
มายังพื้นโลกอยู่เช่นเดิม นี่เพราะเหตุปัจจัย มันเป็นตัวเดียวกัน 
แต่ปริมาณและคุณภาพต่างกัน ทฤษฎีเดียวกัน อาการเดียวกัน 
แต่พลังขับเคลื่อนมันต่างกัน

การได้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม พัฒนาส่งต่อเป็นสมาธิที่เป็น 
ภาวะของกัมมะนิโย คือเหมาะสมหรือพร้อมที่จะท�างานทางจิต 
ในล�าดับต่อไป คือการรู้แจ้งเป็น “ยถาภูตญาณทัสสนะ” ดังนั้น 
ตัวเชื้อเพลิงก็คือสตินั่นเอง เรารู้ตัวในระดับไหน รู้ๆ ลืมๆ รู้บ้าง 
ไม่รู้บ้าง รู้ก็มีหลงก็เยอะ หรือไม่มีสติรู้ตัวเลย ความรู้สึกตัวที่จะ 
เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะนั้น อย่างน้อยๆ ต้องดับ 
นิวรณ์ได้ กายระงับจิตระงับ ได้ปีติและปราโมทย์ มีความสุขกับ 
การท�าความเพียร เช่นนี้จึงมีโอกาสเกิดแสงสว่างที่กลางใจ ส่งจิต 
เราหลุดพ้นออกนอกแรงดึงดูดของโลกหรือทุกข์ได้

การท�าลายอาสวะกิเลส

ส�าหรับผู้ที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าพอ การเห็นแจ้งไม่ถึงที่สุดทุกข์ 
แต่สติระดับนี้ถูกผลักเข้าสู่กระบวนการการศึกษาภาคปรมัตถธรรม 
ได้โดยอัตโนมัติ และกิเลสที่เหลืออยู่ก็จะไม่ใช่เรื่องอดีตอนาคต 
ไม่ใช่การปรุงแต่งหยาบๆ เหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่จะเป็นกลุ่ม 
ของอาสวธรรม ช่วงนี้จิตเหมือนผ้าที่ซักเสร็จแล้ว บิดน�้าออกแล้ว 
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น�าไปผึ่งแดด น�้าที่ไหลออกมาในขณะผึ่งแดดนั้นเทียบได้กับอาสว- 
ธรรม แต่กิเลสหยาบๆ นั้นถูกซักถูกขยี้ออกไปหมดแล้ว หากเรา 
ไม่ตากไม่ผึ่งแดดลม ผ้านั้นก็ขึ้นราสกปรกอีกเหมือนเดิม ผ้าแห้ง 
จะรู้ได้ จิตที่หมดอาสวะเกิดขึ้นเมื่อใดก็จะรู้ได้เช่นเดียวกัน 

เรือ่งอาสวะนี ้สตริูแ้ต่ยงัท�าอะไรไม่ได้ งานนีเ้ป็นงานละเอยีด 
ถ้าไม่เกิดญาณทศันะขึน้มาท�าลาย กต้็องค่อยๆ ด ูค่อยเป็นค่อยไป 
แต่กจ็ะเหน็ว่ามนัไม่กล้ามาวางก้ามกบัเราเหมอืนเมือ่ก่อนแล้ว มนัจะ 
อยู่ห่างๆ ไม่กล้าแสดงตัวชัดเจน หรือเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา 

จะสอดส่องไปยงัไม่ถงึ อย่างไรกต็าม อารมณ์นีเ้หมอืนเราสามารถ 

ติดหลอดไฟถาวรในพื้นที่จิตได้แล้ว เหลือเพียงการต่อไฟไปทุก

จุดให้ได้เท่านั้น

ผู ้เข้าถึงอารมณ์นี้ อุปมาหนึ่ง  เหมือนการเข้ายึดบัลลังก์ 
แต่ยังไม่ได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ เพราะยังไม่มั่นใจ ต้องคอย 
ระวังภัยจากศัตรูเก่าที่ยังจงรักภักดีต่อเจ้านายเดิม หากไม่มีการ 
ท�าลายให้สิ้นซาก เขาเหล่านี้อาจก่อการรัฐประหารได้อย่างไม่ต้อง 
สงสัย

ในอารมณ์นี้ เชื้อกิเลสจะคงเหลืออยู่ในสภาพของอาสวธรรม 
ไม่อยูใ่นฐานะจะก่อการใหญ่ได้ จะแฝงตวัอยูใ่นรปูของความเคยชนิ 
บ้าง จริตนิสัยเดิมๆ บ้าง ความเป็นคนมักง่ายบ้าง เจ้าระเบียบบ้าง 
หลงตัวเองบ้าง ไม่มีโยนิโสมนสิการ คือประมาทเลินเล่อไว้ใจ 
เกินจริง อาสวะจะปรากฏตัวเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม จะไหลออกไป 
สู่อาการของโลภะ โทสะ โมหะ แต่จะไม่ชัดเจนเลยทีเดียว มันจะ 
ค่อยเป็นค่อยไป เหมอืนเชือ้ราในผ้าชืน้ ถ้าไม่สงัเกตกจ็ะไม่รูไ้ม่เหน็
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ดังนั้น บัณฑิตผู ้ไม่ประมาท พึงเจริญภาวนาเพื่อให้เกิด 
วิปัสสนาญาณแบบถอนรากถอนโคน ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะกิเลส 
จึงจะไม่ถึงความวิปฏิสารเดือดร้อนใจในภายหลัง

การละอาสวะกิเลส

อวิชชาที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีเหมือนไม่มี ไม่มีก็เหมือนมี 
เป็นอาการที่รู้เห็นได้ยาก แม้เห็นแล้วก็กลับพบว่า มันอยู่กับนิสัย 
ดั้งเดิม อยู ่กับความเคยชิน อยู ่กับความเคยตัว มันเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปแล้ว จึงฝืนได้ยากและไม่อยากที่จะฝืน ที่ 
แก้ไขมาได้แล้วในส่วนที่หยาบๆ นั้น ก็น่าจะเพียงพอที่จะท�าให้อยู่ 
ในโลกนีอ้ย่างมคีวามสขุ หากเทยีบกบัเมือ่ก่อนแล้วคดิว่าเราน่าจะวิง่ 
มาไกลพอสมควร ความทุกข์ไม่น่าจะวิ่งตามมาทัน เราเหน็ดเหนื่อย 
กับการท�าความเพียรมามากแล้ว เราน่าจะพักบ้าง

ตรงนี้มีข้อความพุทธพจน์ ในธรรมบท ๒๕/๒๐ กล่าวเตือน 
ผู้มีความคิดดังกล่าว ใจความว่า “บุคคลผู้รู ้กาย ซึ่งอุปมาด้วย 
หม้อดิน (มีความแตกหักผุพังได้ง่าย) พึงปิดกั้นจิตเสียด้วยการ 
ส�ารวม อปุมาเหมอืนพระนครทีม่ป้ีอมมปีระตคูเูมอืง (เป็นทีปิ่ดกัน้ 
ข้าศึก) แล้วพึงรบกับมารด้วยอาวุธคือปัญญา พึงรักษาชัยชนะ
ที่ได้มา และรบต่อไป อย่ามุ่งแต่จะพัก (ในสมาธิฌานสมาบัติ) 
จนหยุดการท�าหน้าที่ของตนให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีก”
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“มารย่อมตามรังควาน บุคคลผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าสวยงาม 
ไม่ส�ารวมอนิทรย์ี ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่รูป้ระมาณในอาหาร 
เกยีจคร้าน และมคีวามเพยีรทีเ่หลาะแหละ เป็นเช่นทีล่มพดัต้นไม้ 
ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงฉันนั้น”

“มจัจรุาชจะมองไม่เหน็กเ็ฉพาะบคุคลทีรู่ก้ายนีว่้า เป็นเสมอืน 
ฟองน�า้ หรอืเหมอืนพยบัแดด (คอืมลีกัษณะเป็นภาพลวงตา) ตดั 
เสียได้ซึ่งพวงดอกไม้มาร (ความข้องอยู่ในภพสาม) ไม่มัวเก็บ 
ดอกไม้มาร (กามารมณ์) ย่อมถงึความเป็นผูบ้รรลสุภาพทีม่จัจรุาช 
มองไม่เห็น”

อนสุยัเป็นกเิลสทีเ่ข้าไปนอนเนือ่งอยูใ่นจติ แต่พอมเีหตกุารณ์ 
อะไรที่เคยถูกใจไม่ถูกใจกระทบ มันก็จะไหลออกมา นั่นคืออาการ 
ของอาสวะ ในสัพพาสวสังวรสูตร ๑๒/๑๒-๒๐ ได้จ�าแนกวิธี 
ละอาสวะไว้ ๗ วิธี ดังนี้

๑. ทัสสนะ ละด้วยการเห็น คือการแสดงออกของตนเอง 
ทั้งทางกาย วาจา จิต อันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ธรรม 
ชนิดไหนที่ควรใส่ใจไม่ควรใส่ใจ ชนิดไหนที่ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจแล้ว 
เป็นเหตุท�าให้อาสวะเกิด และเจริญเพิ่มขึ้น หรือถดถอยถูกท�าลาย

๒. สังวร ละด้วยการส�ารวมระวัง คือส�ารวมอินทรีย์ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ดูไม่เห็นโดยไม่จ�าเป็น เพราะจะเป็นเหตุให้ 
อาสวะไหลไปปรุงแต่งได้ง่าย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยาก 
ตามมา

๓. ปฏิเสวนะ ละด้วยการส้องเสพ ใช้สอย บริโภค คือเป็น 
การทวนกระแสในการบริโภคปัจจัยสี่ เป็นการฝึกฝืนใจตัวเอง ท�า 
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ในสิ่งที่ไม่เคยท�า ท�าในสิ่งที่ตนคิดว่าท�าไม่ได้ หรือคิดว่าไม่มีความ 
จ�าเป็น การใช้สอยปัจจยัสีต่ามมตีามได้ ไม่ตดิทีร่ปู รส กลิน่ เสยีง 
อารมณ์ บคุคลผูใ้ห้ สถานทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุง่ห่ม และยารกัษาโรค 
ควรส�าเหนียกในความไม่มีโทษเท่านั้น เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้ 
แห่งกายนี้ ดับเวทนาเก่า ป้องกันทุกขเวทนาใหม่ ไม่ใช่เพื่อเล่น 
เพื่อประดับตกแต่ง ใช้ปัจจัยสี่ตามธรรมคือความเป็นจริง การ 
เปลี่ยนถ่ายปัจจัยสี่จะเลวหรือประณีตต้องรับได้ หากท�าได้ ไม่มี 
อาสวะไหลซึมออกมาย้อมใจก็แสดงว่าละได้ ผ่านได้ หากมีก็ต้อง 
แก้ไข

๔. อธิวาสนะ ความอดทน คืออดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
ทางกายและทางจติ อดทนต่อเวทนา ทัง้ธรรมดาและกล้าแขง็ ทีเ่กดิ 
กับอาการหิว กระหาย เจ็บป่วย หนาวร้อน เวทนาที่เกิดจากสัตว์ 
เช่น เหลือบ ยุง มด แมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลาย อดทนอดกลั้น 
ต่อความพอใจและไม่พอใจ อธิวาสนะ หมายถึงความอดทนใน 

ขั้นที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน

หากมีความอดทน ความเดือดร้อนที่มีสาเหตุมาจากอาสวะ 
ก็จะไม่เกิดขึ้น จะไม่มีความยุ่งยากใจในการด�าเนินชีวิต ไม่ยุ่งยาก 
เป็นทุกข์เพราะอาสวะที่เกิดจากความไม่อดทนอดกลั้นนั้น

๕. ปรวิชัชนะ การงดเว้น คอืงดเว้นการสะสมปัจจยัสี ่งดใช้ 
ในสิ่งที่กิเลสชอบ งดเว้นการคลุกคลีกับคนพาลขาดสติ งดเว้น 
ที่อโคจรคือเที่ยวไปในที่ไม่สมควร งดเว้นอาสนะที่นั่งอันไม่สมควร 
แก่ตน งดเว้นการใช้สรรพนามแทนตวัทีไ่ม่เหมาะสมสงัคมไม่ยอมรบั 
เป็นต้น สรุปก็คือดูที่อาสวะ หากชอบอะไรให้งดเว้นอันนั้น
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๖. วโินทนะ การบรรเทา คอืการท�าให้ลดน้อยลงในส่วนของ 
อารมณ์ที่เป็นอกุศล เช่น อารมณ์กามวิตกรักสวยรักงาม รักความ 
ละเอียดประณีตที่เกิดจากการย้อมจิตของกามาสวะ ความปฏิฆะ 
หงุดหงิด ความเกลียดชังฝังใจผูกอาฆาตพยาบาทที่เคยมีกับผู้อื่น 
เป็นต้น

๗. ภาวนา การอบรม คือ การลงมืออบรมจิตด้วยการมอง 
ด้านใน เจริญสติให้องค์ธรรมปรากฏตามหลักของโพชฌงค์เจ็ด 
เฝ้าดูอาสวะในจิตโดยตรง ประคองอารมณ์ปฏิบัติ  เพียรเพ่งสติ 
ปัญญาทั้งหมดไปที่จิตโดยตรง เห็นเหตุแห่งการเกิดอาสวะ เห็น 
เหตุปัจจัยการดับอาสวะ และเกิดอาสวักขยญาณ เพราะสามารถ 
ก�าจัดมารหรือเสนามารที่เหลืออยู ่ในจิตให้สิ้นซาก แต่บางครั้ง 
อาสวะทีอ่ยูล่กึ หากไม่มเีหตปัุจจยักระทบมนักไ็ม่ไหลออกมาให้เหน็ 
จึงต้องอาศัยการเพียรภาวนาเฝ้าดูอย่างละเอียด อาศัยอยู่กับความ 
วิเวกสงบสงัด อยู่กับสมาธิจิต รู้อยู่กับการคลายก�าหนัด รู้อยู่กับ 
การดับทุกข์ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะหมด

การละอาสวะวิธีทั้ง ๗ อย่าง  เหมือนการปิดกั้นเหตุจาก 
ภายนอก สกัดกั้นการเจริญเติบโตของเชื้อที่อยู่ภายใน เป็นการ 
ทุ่มเทการตัดตัณหาความอยากอย่างเด็ดเดี่ยว เป็นปฏิบัติการแบบ 
หักดิบ ตัดญาติขาดมิตร ไม่มีการอะลุ่มอล่วยกันอีกต่อไป ตาม 
เฝ้าจับตามองไม่ให้ตัณหาคลาดสายตาในทุกระยะ เฉลียวใจในทุก 
การเคลื่อนไหว เอกซเรย์ทุกความคิดทุกความรู้สึกว่าเกิดขึ้นโดย 
ธรรมจัดสรร หรือเป็นใบสั่งจากอาสวะ
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เห็นคิด  ดับคิด  สิ้นคิด

การได้เห็นการเกิดดับของความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตบ่อยๆ 

เป็นการเฝ้าดูอยู่ ณ ประตูของสัจธรรม ผู้ปฏิบัติต้องเฝ้าดู เฝ้ารู้ 
เฝ้าเหน็อยูอ่ย่างนัน้ให้ต่อเนือ่งนานๆ ให้สตริูเ้ท่าทนัความคดิ คดิมา 
เท่าไรรู้เท่านั้น คิดปุ๊บให้รู ้ปั ๊บทันที จะกลายเกิดเป็นญาณทัศนะ 
รู ้แจ้งขึ้นมาในจิต จิตจะเกิดการสปาร์คภายใน เกิดการสว่างที่ 
กลางใจ ปรากฏการณ์นี้จะประจักษ์แจ้งอยู่ในจิต เป็นปัจจัตตัง 
เป็นญาณทัศนะ ความคิดดับไปอีกครั้งจะมีก็แต่ความรู้สึกตัวล้วนๆ 
เพ่งพินิจในอาการเหมือนจิตหดตัว ความรู้สึกต่อผัสสะจะจืดชืด 
โล่งโปร่งว ่าง จิตอิสระไม่มีแรงดึงดูดของกิเลสตัณหามาเป็น 
ตัวเหนี่ยวน�าให้เกิดอารมณ์อีก ความคิดจะไม่มีปรากฏในจิตอีก 
ไม่มีความปีติดีใจพอใจที่ไร้การเฝ้าดู ความลังเลสงสัยจะสิ้นไป 
พร้อมกับการเกิดขึ้นของสิ่งนั้น มันอาจเกินความจ�าเป็นที่จะกล่าว 
ต่อไปว่า มันไม่มีการเกิดการตายในจิตอีกแล้ว 

ทวนการกระท�า...ต้องท�าให้รู้แจ้ง

เรื่องของการประจักษ์แจ้งในจิตนี้ อยากทวนย�้าตรงนี้อีกครั้ง 
ว่า ธรรมชาติชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากผู้ใดสร้าง 
เหตุปัจจัยให้ถูกต้องตรงกับสภาวธรรม ธรรมก็เกิด เรื่องธรรมะคือ 
เรื่องของการสร้างเหตุปัจจัยภายในให้ถูกตรงเท่านั้น และหลักสูตร 
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ในพระพุทธศาสนาก็แปลกจากหลักสูตรทางโลกอย่างน่าอัศจรรย์ 
คอืเป็นหลกัสตูรทีไ่ม่ต้องมหีลกัสตูร ไม่มกี�าหนดเวลาเริม่หรอืเวลาจบ 
ขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละบุคคล รู้เอง เห็นเอง เข้าใจเอง การเริ่มต้น 
กับการสิ้นจบ อาจเกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งเท่านั้น

คุณอาจจบหลักสูตรเพียงแค่นั่งฟังชั่วอึดใจเดียว แล้วเกิด 
สวา่งที่กลางใจเลยกไ็ด้ หรอืฟังได้รับขอ้มลูทีถ่กูต้องแลว้ดจูติตวัเอง 
เป็น ก็อาจรู้แจ้งดับทุกข์ได้ภายในชั่วข้ามคืนก็ได้

แต่หากสติปัญญาบารมียังไม่แก่กล้าพอ ก็ต้องทนบ�าเพ็ญ 
รอจนกว่าจะเกดิความพร้อม อาจเริม่จากค่าของจติในความเป็นบวก 
เป็นศูนย์หรือติดลบ พุทธศาสตร์จะไม่มีข้อยกเว้นส�าหรับผู้เรียน 
ค�าสอนเป็นลกัษณะกรรมวาทหรอืวริยิวาท คอือยูท่ีก่ารกระท�า อยูท่ี่ 
ความขยันเท่านั้น

วิธีส�าหรับคนที่บารมียังไม่พอนั้น คือต้องเริ่มที่การฝึกสติ 
ตามรู ้ดอูาการกายเคลือ่นไหว ดใูจคดิ นกึตามล�าดบั และทีส่�าคญั 
คอืต้องเป็นสมัมาสตจิรงิๆ สตจิะต้องมพีลงัสามารถผ่านนวิรณธรรม 
ให้ได้ ให้ทะลุอารมณ์นิวรณ์ทุกตัวไปให้ได้ อาการที่จิตทะลุมิติของ 
นิวรณธรรมไปได้นั่นแหละ ภาษาพระเรียกว่า “บรรลุ” แต่อย่าลืม 
ว่านิวรณ์นั้นมีหลายขั้น ตั้งแต่ขั้นหยาบที่เรียกว่าเสนามารคือ 
โลภะ โทสะ โมหะ จนถึงขั้นละเอียดที่เรียกว่าพญามารคือ อนุสัย 
สังโยชน์ อาสวะ

กิเลส ตัณหา อุปาทาน บาปกรรม อวิชชา อาสวะ อะไร 
กต็ามเถดิ ล้วนเป็นสมมตุเิรยีก สภาวธรรมทีเ่ป็นฝ่ายอกศุล ทกุอย่าง 
นั้นจะปรากฏขึ้นอยู่ที่จิต การปรารภความเพียรก็เพื่อให้เกิดปัญญา 
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ท�าลายสิ่งเหล่านี้เท่านั้น ท�าลายทุกข์ที่มาอาศัยจิตเกิด จิตที่ยังให้ 
กิเลสมาเกิดเพราะยังไม่มีวิชชารู้แจ้งในจิต อวิชชาคือความไม่รู้แจ้ง 
ในกายและจิต เป็นตัวครอบง�าชีวิตนี้เอาไว้ สัจธรรมคือแสงสว่างที่ 
สาดส่องเข้ามาในจิต เราไม่ต้องย้ายจิตนี้ไปที่ไหน เพียงแต่มีสติ 
ตัดความคิดความอยากที่ครอบง�าจิตออก

แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะสาดส่องเข้ามาในจิตเรา ยิ่งตัด 
ท�าลายได้มาก ความสว่างก็ยิ่งปรากฏชัด เราจะรู้ชีวิตแบบไม่มีอะไร 
มาครอบง�า ไม่มอีะไรมาปิดบงั รูแ้บบผูรู้ ้ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบานด้วยธรรม

ทวนการเห็น...ต้องให้เป็นจริงๆ

การเห็นกาย เวทนา จิต ธรรมารมณ์ ต้องเป็นการเห็นจริงๆ 
ไม่ใช่เป็นเพียงการรู้ครั้งคราวเท่านั้น ตัวเห็นต้องอิสระ มีสภาวะ 
ของสติและอุเบกขา มรรคที่ก�าลังเจริญจึงจะกลายสภาพเป็น 
ญาณทัศนะได้

เห็นทุกข์กลุ ่มฝุ ่นละอองที่เข้ามาเกาะจับจิต คือสิ่งที่เพิ่ง 
เข้ามาใหม่จากการผัสสะทางอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เหน็ทกุข์ทีเ่ป็นสนมิเกดิขึน้ในใจ คอืสิง่ทีเ่ข้ามานานแล้ว ทัง้ 
ยงัฝังตวัอยูใ่นจติ ในรปูของสญัญาวปิลาส อนสุยั สงัโยชน์ อาสวะ 
กิเลส
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เมื่อเจริญสติรู้ตัวอยู่ โดยเฉพาะเวลาที่ท�านานๆ จะเป็นการ 
ยั่วให้กิเลสได้เผยตัวเองออกมา สังเกตให้ดี เวทนาทางกายทางจิต 
ปรากฏ ความเจบ็ปวดเมือ่ยเหนบ็ชา พอใจไม่พอใจ แม้ธรรมารมณ์ 
นิสัยเก่าเราก็เกิด เหมือนไข้ที่ถูกกระตุ้นเชื้อ เหมือนเหยื่อที่เสือต้อง 
ออกมากิน อัตตาที่ฝังตัวอยู่ในจิต จะแสดงตัวออกมาให้เห็น นี่คือ 
เปลือกของจิตชั้นใน ไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่จิตเดิมแท้

อารมณ์ที่จรมาจากปัจจุบันนั้นเห็นง่ายดับได้ง่าย แต่อารมณ์ 
ที่สั่งสมไว้มาเนิ่นนานนี้ เห็นได้ยาก ทั้งยังดับได้ยาก การที่จะท�าให้ 
แจ้งในอารมณ์นี้ได้ ต้องเพียรประคองจิตตั้งมั่นให้ได้ในทุกสภาว- 
การณ์จริงๆ สติต้องเป็นเองในทุกเวลา ทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรม 
ของชีวิต

หากเหน็มนัเกดิ ให้ดตูรงจดุทีม่นัเริม่เกดิ อย่าดทูวนกระแส 

หรอืตามกระแส ดกูเิลสเขาอย่างคนเข้าใจ เหมอืนใจเดนิเคยีงข้าง 

ไปกบักเิลส โดยไม่ได้คดิด้วยซ�า้ไปว่าเขาคอืตวัทกุข์ สิง่ทีเ่คลือ่นไหว 

ในจิตคือมิตรผู้สร้างสรรค์ปัญญา ท�าอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ท�าจนเป็น

นิสัย ท�าจนเป็นธรรมชาติ แล้ววันหนึ่ง ความรู้อันสมบูรณ์ของ 

มนษุย์ ความรูท้ีผู่รู้ท้ัง้หลาย มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น ได้ตรสัไว้ดแีล้ว 

นัน้ จะมาอบุตัขิึน้ในจติคณุ ดอกไม้แห่งคณุธรรมจะบานสะพรัง่เมือ่ 

ฤดูกาลนั้นมาถึง
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กลางวันนานคํ่ากลางคืนนานแจ้งสําหรับคนป่วยไข้
หนทางยาวไกลสําหรับคนเมื่อยล้าแบกของหนัก
สังสารวัฏยาวนานสําหรับผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรม
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เรื่องการพัฒนาจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการเจริญสติแบบ 
เคลื่อนไหวตามแนวค�าสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งปัจจุบัน 
ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เป็นที่พิสูจน์และยอมรับของ 
นักปฏิบัติธรรมทั่วไปว่าเป ็นวิธีที่ลัดสั้นตรงสู ่การรู ้แจ ้งในจิต 
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ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) ได้ค้นพบวิธีการ 
ฝึกจิตให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ ตามหลักค�าสอนของพระ 
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ซึ่งใจความหลักของการฝึกจิตแบบนี้คือ “การดูกายเคลื่อนไหว 
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ของชีวิตตามธรรมชาติ

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติได้ในทุกอิริยาบถ 
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